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Pakeitimas 57
László Surján

Reglamento pasiūlymas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir 
miestų vietoves, nuosmukį patiriančius 
pramoninius regionus, didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčias vietoves, pvz., salas, kalnuotas 
vietoves, retai apgyvendintas vietoves ir 
pasienio regionus, atsilikimo mastą;

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir 
miestų vietoves, nuosmukį patiriančius 
pramoninius regionus, didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčias vietoves, pvz., teritorijas, 
pasižyminčias dideliais skirtumais regiono 
viduje, skurdo grandinėmis, etniniais 
nesutarimais, salas, kalnuotas vietoves, 
retai apgyvendintas vietoves ir pasienio 
regionus, atsilikimo mastą;

Or. en

</Amend>

Pakeitimas 58
María Irigoyen Pérez

Reglamento pasiūlymas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir 

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir 
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miestų vietoves, nuosmukį patiriančius 
pramoninius regionus, didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčias vietoves, pvz., salas, kalnuotas 
vietoves, retai apgyvendintas vietoves ir
pasienio regionus, atsilikimo mastą;

miestų vietoves, nuosmukį patiriančius 
pramoninius regionus, didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčias vietoves, pvz., salas, kalnuotas 
vietoves, retai apgyvendintas vietoves,
pasienio regionus ir atokius pasienio 
miestus, atsilikimo mastą;

Or. es

Pagrindimas

Taip pat reikėtų įtraukti atokius pasienio miestus, atsižvelgiant į jų ypatumus.

Pakeitimas 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12 , 
pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus;

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12 ,
pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį vystymąsi, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 60
Jan Březina

Reglamento pasiūlymas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12, 

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12 , 
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pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus;

pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus. Šis investavimo 
prioritetų sąrašas neturėtų būti laikomas 
reikalavimų atitikimo taisyklėmis. Tai 
sritys, į kurias reikia nukreipti paramą, 
taip nustatant konkretesnius ERPF 
tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Toks pakeitimas būtų naudingas dėl aiškumo įgyvendinant reikalavimus dėl veiksmų ir 
išlaidų, kuriems galima skirti paramą iš fondų.

Pakeitimas 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Reglamento pasiūlymas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12 , 
pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus;

(4) kad būtų atsižvelgta į konkrečius ERPF 
poreikius ir į strategiją „Europa 2020“12 , 
pagal kurią sanglaudos politika reikėtų 
remti poreikį užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, ERPF veiksmus 
kiekvieno Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nustatyto teminio 
tikslo taikymo srityje būtina apibrėžti kaip 
investavimo prioritetus. Šis investavimo 
prioritetų sąrašas neturėtų būti laikomas 
reikalavimų atitikimo taisyklėmis. Tai 
sritys, į kurias reikia nukreipti paramą, 
taip nustatant konkretesnius ERPF 
tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 62
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) sanglaudos politikos bei mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sąveika turėtų skatinti 
technologinių ir mokslinių grupių kūrimą 
regionuose, turinčiuose didelį, bet dar 
neišnaudotą potencialą, ypač regionuose, 
kuriuose reikia užtikrinti ekonominę ir 
socialinę konvergenciją Europos 
Sąjungos vidurkiui pasiekti, kaip antai 
atokiausi, pakraščio, jūrų, salų, kalnų ar 
mažai apgyvendinti regionai. Dėmesį 
reikėtų skirti aplinkos, mokslo ir 
technologijų sąveikai;

Or. pt

Pakeitimas 63
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų 
kategoriją, ERPF lėšas reikėtų sutelkti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
klimato kaitos švelninimui. Skiriant lėšas 
reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo 
lygį ir konkrečius regionų, kurių BVP 
vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis nei 75 proc. 
ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui, taip pat priemonėms, 
kuriomis siekiama įprastų, 2 straipsnyje 
nurodytų ERPF tikslų. Skiriant lėšas 
reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo 
lygį ir konkrečius regionų, kurių BVP 
vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis nei 75 proc. ES-
25 BVP vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, 
poreikius;

Or. de

Pakeitimas 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
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tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, 
poreikius;

tyrimams ir inovacijoms, informacinėms ir 
ryšių technologijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį;

Or. fr

Pagrindimas

Suderinimas su 4 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, 
poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, klimato kaitos 
švelninimui ir aplinkos apsaugai, įskaitant 
efektyvų išteklių naudojimą. Skiriant lėšas 
reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo 
lygį ir poreikį įgyvendinti ES 2020 m. 
tikslus klimato ir energetikos srityse, 
įtrauktus į strategijos „Europa 2020“ 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 67
László Surján
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Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį, 
įskaitant skirtumus regiono viduje, ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, klimato kaitos 
švelninimui ir klimato kaitos paveiktų 
moterų apsaugai. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
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ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius; mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų 
kategoriją, ERPF lėšas reikėtų sutelkti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
klimato kaitos švelninimui. Skiriant lėšas 
reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo 
lygį ir konkrečius regionų, kurių BVP 
vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis nei 75 proc. 
ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, kartu 
užtikrindamas ERPF paramos sutelkimą 
tam tikriems prioritetams. Sanglaudos 
politika labai padeda įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
176 straipsnyje nustatyta, kad ERPF 
tikslas – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros 
sutrikimus, atsižvelgiant į regionų ir 
vietos plėtros poreikius;

Or. en

Pakeitimas 70
Viktor Uspaskich

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
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Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, miestų ir vietovių 
vystymuisi, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir klimato kaitos švelninimui. 
Skiriant lėšas reikėtų atsižvelgti į regiono 
išsivystymo lygį ir konkrečius regionų, 
kurių BVP vienam gyventojui 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, paramai 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, informacinėms ir ryšių 
technologijoms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. es

Pakeitimas 72
Michael Theurer
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Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, įmonėms, ypač
mažosioms ir vidutinėms, ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. de

Pakeitimas 73
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, įmonių 
konkurencingumo didinimui ir klimato 
kaitos švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. pt
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Pagrindimas

ERPF turėtų remti veiksmus, skirtus didinti Europos bendrovių konkurencingumą, kad jos 
galėtų būti labiau konkurencingos tarptautiniu lygmeniu ir kurtų daugiau darbo vietų regionų 
ir vietos lygmenimis. Svarbu pabrėžti, kad didelės bendrovės atlieka svarbų vaidmenį 
ekonomikoje, ne tik investuodamos į MVĮ vystymąsi, bet ir kurdamos darbo vietas bei 
skatindamos regionų ekonomikos dinamiškumą.

Pakeitimas 74
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir veiksmams klimato 
kaitos ir vandens srityse. Skiriant lėšas 
reikėtų atsižvelgti į regiono išsivystymo 
lygį ir konkrečius regionų, kurių BVP 
vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis nei 75 proc. ES-
25 BVP vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Reglamento pasiūlymas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje 
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Europos Parlamentas nurodė, kad su 
jaunimu ir kultūra susijusi politika yra 
labai svarbi ir pripažinta prioritetine dėl 
kuriamos pridėtinės vertės ir ryšio su 
piliečiais, todėl paragino ES ir valstybes 
nares pripažinti vis didėjančią kultūros ir 
kūrybos pramonės svarbą Europos 
ekonomikai ir šalutinį poveikį kitiems 
ekonomikos sektoriams bei tvirtai pabrėžė, 
kad šios politikos potencialas gali būti iki 
galo išnaudotas tik skiriant tinkamą 
finansavimą sanglaudos politikos lėšomis;

Or. it

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos „Dėl 
investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“ 102 dalį.

Pakeitimas 76
Herbert Reul

Reglamento pasiūlymas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) bet kurio regiono plėtrą nulemia jo 
inovacinis pajėgumas, kuris vėlgi labai 
priklauso nuo mokslinių tyrimų ir plėtros. 
Pažangių mokslinių tyrimų įstaigų, kurios 
būtų patrauklios tarptautiniu lygmeniu 
dirbantiems aukščiausio lygio 
mokslininkams ir savo šalies jauniesiems 
mokslininkams, trūkumas yra labai rimta 
kliūtis daugelio regionų plėtrai. Po 
geriausias pasaulio mokslinių tyrimų 
įstaigas, veikiančias taip pat ne Europoje, 
pasklidę sėkmingai dirbantys 
mokslininkai iš beveik visų Europos 
regionų. Visai Europos inovacijų sąjungai 
būtų naudinga, jei šie talentai grįžtų. 
Todėl ERPF turėtų remti visas regionų 
pastangas, nukreiptas į tokių mokslinių 
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tyrimų įstaigų kūrimą inovacijoms 
palankioje aplinkoje. Visų pirma, jei 
regionai siekia gauti lėšų pagal programą 
„Horizontas 2020“, pvz., kartu su 
veikiančia aukščiausio lygio mokslinių 
tyrimų įstaiga dalyvaudami konkurse dėl 
pažangių mokslinių tyrimų institutų 
kūrimo, turėtų būti panaudotos visos 
sąveikos su programa „Horizontas 2020“ 
galimybės. Tik taip naujos įstaigos gali 
tapti traukos centrais inovacijas 
diegiančioms įmonėms ir mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grupių šerdimi;

Or. de

Pagrindimas

Protų nutekėjimas iš kai kurių valstybių narių yra iššūkis visai Europai! Šioms valstybėms 
narėms reikalingi tarptautiniu lygmeniu patrauklūs mokslinių tyrimų institutai. M. Matias 
pranešime Europos Parlamentas pasiūlė vykdyti konkursus, kuriuose dalyvautų atitinkamai 
jau veikiančio aukščiausio lygio instituto ir besivystančio regiono komandos. Jų mokslinė 
koncepcija remiama pagal programos „Horizontas 2020“ kompetencijos principą. Regionas 
infrastruktūrai naudoja savo lėšas ir ERPF lėšas, dėl kurių konkursas nevykdomas.

Pakeitimas 77
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) nepamirštant apie temų sutelkimo 
svarbą konkrečiai skiriant lėšas 
atokiausiems ir mažai apgyvendintiems 
regionams, siekiant kompensuoti 
papildomas struktūrines ir nuolat 
patiriamas sąnaudas šiuose regionuose, 
reikėtų užtikrinti tam tikrą lankstumą 
taikant priemones, kad jos būtų 
sėkmingiau įgyvendintos siekiant 
užsibrėžtų tikslų;

Or. pt
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Pakeitimas 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Reglamento pasiūlymas
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas priminė, kad 
turizmas yra Lisabonos sutartimi 
Sąjungos kompetencijai priskirta nauja 
sritis, todėl tai turėtų atsispindėti kitoje 
DFP. EP taip pat pabrėžė svarbų turizmo 
indėlį į ES ekonomiką ir tai, kad Europos 
turizmo strategija, kuria siekiama 
padidinti sektoriaus konkurencingumą, 
turi būti tinkamai remiama ERPF 
lėšomis.

Or. it

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos „Dėl 
investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“ 99 dalį.

Pakeitimas 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Reglamento pasiūlymas
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Kaip ES Audito Rūmai nurodo 
specialiojoje ataskaitoje Nr.  6/2011 „Ar iš 
ERPF bendrai finansuoti turizmo 
projektai buvo veiksmingi?“, įgyvendinant 
turizmo sektoriaus veiksmus, buvo 
pasiekta rezultatų augimo ir užimtumo 
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srityje: sukurti turizmo pajėgumai ir 
sukurtos arba išlaikytos darbo vietos;

Or. it

Pagrindimas

ES Audito Rūmų ataskaitoje tvirtai paneigtos kalbos, kad paramos turizmo sektoriui veiksmai 
buvo neveiksmingi ir neefektyvūs.

Pakeitimas 80
László Surján

Reglamento pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai;

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkretaus regiono ir konkrečios 
programos rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Reglamento pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai;

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai. 
Jei įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį;
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Or. en

Pakeitimas 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai;

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas, susitarus su 
valstybėmis narėmis ir regionais reikėtų 
apibrėžti bendrus rodiklius programų 
įgyvendinimo pažangai įvertinti. Šiuos 
rodiklius turėtų papildyti konkrečios 
programos rodikliai;

Or. es

Pakeitimas 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus;

Or. de

Pakeitimas 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų ir aplink miestus 
esančiose vietovėse kylančių ekonomikos, 
aplinkos, klimato, kultūros, socialinių, 
užimtumo ir demografinių problemų 
sprendimo veiksmus ir veiklos programose 
nustatyti funkcines miestų teritorijas, 
kurioms taikomi šie veiksmai, bei šiems 
veiksmams atidėtus finansinius 
asignavimus;

Or. en

Pakeitimas 85
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
funkcinių miestų vietovių ir kitų 
funkcinių teritorijų, kurioms taikomi šie 
veiksmai, atrankos bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

Or. de

Pagrindimas

Tvari miestų plėtra jau ir dabar susijusi ne tik su miestais, bet ir su didesnių kategorijų 
teritorijomis, kurios apima, pvz., kelis miestus, miestą ir apylinkes arba regionų grupes, be to, 
valstybėse narėse vietovių kategorijų įvairovė didelė, todėl į tai reikėtų atsižvelgti apibrėžiant 
su miestais susijusias teritorijas, kurių plėtrą reikėtų remti.
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Pakeitimas 86
László Surján

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, tarpkultūrinių,
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus ir nustatyti miestų, kuriems 
taikomi šie veiksmai, sąrašų bei šiems 
veiksmams atidėtų finansinių asignavimų 
tvarką;

Or. en

Pakeitimas 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų ir priemiesčių 
vietovėse kylančių ekonomikos, aplinkos, 
klimato, socialinių ir demografinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų ir funkcinių teritorijų, kuriems 
taikomi šie veiksmai, orientacinių sąrašų 
bei šiems veiksmams atidėtų finansinių 
asignavimų tvarką;

Or. es
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Pakeitimas 88
Manfred Weber

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, demografinių, aplinkos, 
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus ir nustatyti funkcinių miestų ir 
kitų vietovių, kurioms taikomi šie 
veiksmai, pasirinkimo bei šiems 
veiksmams atidėtų finansinių asignavimų 
tvarką;
(derinant su pranešėjo pakeitimu dėl 7 
straipsnio 1 dalies ERPF reglamente, 
atsižvelgiant į platesnį funkcinių vietovių 
aiškinimą)

Or. en

Pakeitimas 89
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, demografinių, aplinkos, 
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus ir nustatyti funkcinių miestų ir 
kitų vietovių, kurioms taikomi šie 
veiksmai, pasirinkimo bei šiems 
veiksmams atidėtų finansinių asignavimų 
tvarką;

Or. en
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Pakeitimas 90
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato, vandens ir 
socialinių problemų sprendimo veiksmus ir 
nustatyti miestų, kuriems taikomi šie 
veiksmai, sąrašų bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

Or. en

Pakeitimas 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų 
imtis tolesnių veiksmų ir įsteigti miestų 
plėtros forumą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų 
imtis tolesnių veiksmų ir įsteigti miestų 
plėtros forumą;

(8) remdamasi tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais, Komisija skatina tinklų 
kūrimą, vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi 
miestų politikos klausimais Sąjungos 
lygmeniu srityse, susijusiose su ERPF 
investavimo prioritetais ir tvaria miestų 
plėtra;

Or. en

Pakeitimas 93
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų
imtis tolesnių veiksmų ir įsteigti miestų 
plėtros forumą;

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų
stiprinti esamus miestų plėtros tinklus ir 
platformas;

Or. pt

Pagrindimas

Vietoj naujų miestų plėtros platformų kūrimo, bendradarbiaujant su Europos institucijomis, 
reikėtų tobulinti esamas, kad ekonomika būtų plėtojama organizaciniu ir veiklos požiūriu.

Pakeitimas 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Reglamento pasiūlymas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus, įskaitant aplink 
miestus esančių vietovių vystymąsi ir 
veiksmus, kuriais skatinami principu „iš 
apačios į viršų“ bei įtrauktimi pagrįsti 
struktūrinių problemų sprendimai, kaip 
antai skurstančių miestų rajonų 
atgaivinimas;

Or. en

Pakeitimas 95
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų, teritorijų arba regionų
plėtra susijusių problemų sprendimams 
nustatyti arba išbandyti ERPF turėtų remti 
novatoriškus tvarios miestų, teritorijų arba 
regionų plėtros veiksmus;

Or. de

Pagrindimas

Tvari miestų plėtra jau ir dabar susijusi ne tik su miestais, bet ir su didesnių kategorijų 
teritorijomis, kurios apima, pvz., kelis miestus, miestą ir apylinkes arba regionų grupes, be to, 
valstybėse narėse vietovių kategorijų įvairovė didelė, todėl į tai reikėtų atsižvelgti apibrėžiant 
su miestais susijusias teritorijas, kurių plėtrą reikėtų remti.
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Pakeitimas 96
Manfred Weber

Reglamento pasiūlymas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų ir kitų teritorijų plėtra 
susijusių problemų sprendimams nustatyti 
arba išbandyti ERPF turėtų remti 
novatoriškus tvarios miestų ir kitų 
teritorijų plėtros veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 97
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų ir kitų teritorijų plėtra 
susijusių problemų sprendimams nustatyti 
arba išbandyti ERPF turėtų remti 
novatoriškus tvarios miestų ir kitų 
teritorijų plėtros veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 98
László Surján

Reglamento pasiūlymas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
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skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą;

skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų 
skurstančių ir etniniais nesutarimais 
pasižyminčių ar itin retai apgyvendintų 
teritorijų problemas, susijusias su galimybe 
patekti į dideles rinkas ir nutolimu nuo jų. 
ERPF turėtų taip pat mažinti konkrečius 
kai kurių salų, kalnuotų vietovių, pasienio 
regionų ir retai apgyvendintų teritorijų, 
kuriose dėl geografinės padėties plėtra 
lėtesnė, patiriamus sunkumus siekiant 
remti tvarią jų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą;

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius salų, kalnuotų 
vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą;

Or. es

Pakeitimas 100
María Irigoyen Pérez

Reglamento pasiūlymas
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą;

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų, atokių 
pasienio miestų ir retai apgyvendintų 
teritorijų, kuriose dėl geografinės padėties 
plėtra lėtesnė, patiriamus sunkumus 
siekiant remti tvarią jų plėtrą;

Or. es

Pagrindimas

Taip pat reikėtų įtraukti atokius pasienio miestus, atsižvelgiant į jų ypatumus.

Pakeitimas 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Reglamento pasiūlymas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) transporto infrastruktūrai skirtomis 
ERPF lėšomis turi būti siekiama skatinti 
Sąjungos socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, mažinant regionų išsivystymo 
skirtumus, ypač gerinant gyventojų 
susisiekimo galimybes ir judumą, taip pat 
bendrai finansuojant tvaresnę mažo 
anglies dioksido kiekio transporto sistemą. 
Galimybė finansuoti pagrindinę 
transporto sistemą turi būti toliau 
užtikrinama visiems regionams be 
išimties;

Or. es
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Pagrindimas

Galimybė finansuoti pagrindinę transporto infrastruktūrą turi būti toliau užtikrinama visiems 
regionams.

Pakeitimas 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Reglamento pasiūlymas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką;

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
30 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką;

Or. fr

Pagrindimas

Tikslas įvairinimo veiksmams skirti 50 proc. specialių asignavimų rodo paradigmos pokytį, 
dėl kurio tokio tikslo įgyvendinimas nuo 2014 m. atrodo nerealus, nes skyrimo tikslas visų 
pirma yra išlaidų  mažinimas. Todėl 30 proc. dydis atrodo labiau priderintas prie vietos 
realijų.

Pakeitimas 103
Nuno Teixeira
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Reglamento pasiūlymas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais 
padedama įvairinti ir modernizuoti 
atokiausių regionų ekonomiką;

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą ir konkurencingumą, 
kompensavimu;

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pakeitimą 11 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, papildomų lėšų 
konkrečiai skiriama atokiausiems ir mažai apgyvendintiems regionams. Jei mažai 
apgyvendinti regionai neprivalo skirti konkrečiai skirtų papildomų lėšų dalies konkretiems 
tikslams, to neturėtų privalėti daryti ir atokiausi regionai.  Konkrečiai skirtos papildomos 
lėšos turėtų būti vienodai naudojamos visuose regionuose.

Pakeitimas <NumAm>104</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López 
Aguilar</Members>

Reglamento pasiūlymas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
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tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką;

tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
nuostolių, atsirandančių dėl konkrečios 
ekonominės ir socialinės jų padėties, kuri 
dar pasunkėja dėl trūkumų, susijusių su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką;

Or. es

Pagrindimas

Kaip nurodoma Sutarties 349 straipsnyje, dėl tam tikrų veiksnių pastovumo ir derinio šioms 
teritorijoms padaroma nuostolių, kurių dydį daugumoje atvejų sunku nustatyti.

Pakeitimas 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Reglamento pasiūlymas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad moterų ir vyrų lygybė bei 
lyčių požiūrio integracija būtų skatinama 
vykdant visus ERPF veiklos įgyvendinimo 
etapus, įskaitant rengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo etapus;

Or. en
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Pakeitimas 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) novatoriškų veiksmų atrankos ir 
įgyvendinimo procedūroms apibrėžti
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimą pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl 9 
straipsnyje išdėstyto turinio ir aprėpties. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Rengdama deleguotųjų teisės 
aktų projektus Komisija turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai laiku ir tuo 
pačiu metu būtų deramai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(12) siekiant apibrėžti novatoriškų 
veiksmų atrankos ir įgyvendinimo 
procedūras pagal Sutarties 290 straipsnį, 
atsižvelgiant į 9 straipsnyje išdėstytą turinį
ir aprėptį, labai svarbu, kad parengiamųjų 
darbų metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai laiku ir tuo pačiu 
metu būtų deramai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. es

Pakeitimas 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su miestų 
plėtros forume dalyvausiančių miestų 
sąrašu. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su miestų 
plėtros forume dalyvausiančių miestų 
sąrašu. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su miestų plėtros 
forume dalyvausiančių miestų sąrašu. 
Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su bendrų rodiklių
sąrašu. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
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valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su miestų plėtros forume 
dalyvausiančių miestų sąrašu. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su miestų plėtros forumo
dalyvių sąrašu. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai;

Or. es

Pakeitimas 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo 
paramos, kuria siekiama didinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą – ištaisyti pagrindinius regionų 
pusiausvyros sutrikimus, ir dėl to remia 

ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir atsilikimą 
regionuose, kurių sąlygos 
nepalankiausios, ypatingą dėmesį skiriant 
kaimo vietovėms, vietovėms, kurioms 
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regionų ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

įtaką daro pramonės pereinamasis 
laikotarpis, bei didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turintiems regionams, pvz., labiausiai į 
šiaurę nutolusiems regionams, labai retai 
apgyvendintiems regionams, saloms, 
pasienio ir kalnuotiems regionams, kaip 
nurodyta SESV 174 straipsnyje.
Konkrečiai pagal SESV 176 straipsnį
ERPF padeda finansuoti veiksmus, 
kuriais siekiama didinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus, ir dėl to remia 
mažiau išsivysčiusių regionų ekonomikos 
plėtrą ir struktūrinį prisitaikymą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų 
ir atsiliekančių regionų pertvarkymą.

Or. es

Pakeitimas 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir sunkumais susiduriančių 
regionų pertvarkymą.

Or. de
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Pakeitimas 113
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su dideliais 
demografiniais iššūkiais susiduriančių 
regionų pertvarkymą.

Or. de

Pakeitimas 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų ir subregionų 
pusiausvyros sutrikimus, ir dėl to remia 
tvarią regionų ekonomikos plėtrą ir 
struktūrinį prisitaikymą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų 
ir atsiliekančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą, be to, 
atsižvelgia į didelių ir nuolatinių gamtinių 
ar demografinių trūkumų patiriančių 
regionų ypatumus, pavyzdžiui, labiausiai į 
šiaurę nutolusius regionus su nedideliu 
gyventojų skaičiumi, salų regionus, itin 
nutolusius, pasienio ir kalnų regionus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia priminti, kad ERPF prisideda ne tik prie nuosmukį patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų ekonominio atsilikimo mažinimo, bet ir prie gamtinių trūkumų 
patiriančių bei atokiausių regionų plėtros.

Pakeitimas 116
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
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atsiliekančių regionų pertvarkymą. atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir gamtiniais trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
ir geografiniais iššūkiais ir trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 118
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų ir subregionų 
pusiausvyros sutrikimus, ir dėl to remia 
tvarią regionų ekonomikos plėtrą ir 
struktūrinį prisitaikymą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų,
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atsiliekančių regionų pertvarkymą. atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir gamtiniais trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 119
Viktor Uspaskich

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
ir socialiniais iššūkiais ir trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
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atsiliekančių regionų pertvarkymą. atsiliekančių regionų pertvarkymą, taip pat 
sprendžia sunkumus, kuriuos patiria su 
dideliais nuolatiniais gamtiniais ar 
demografiniais trūkumais susiduriantys 
regionai.

Or. en

Pakeitimas 121
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir infrastruktūros bei gamtos 
nulemtais sunkumais susiduriančių 
regionų pertvarkymą.

Or. de

Pagrindimas

Demografiniai iššūkiai, kaip antai gyventojų mažėjimas ir visų pirma emigracija, yra rimtos 
problemos, sietinos su infrastruktūros ir gamtos nulemtais sunkumais, o regionų atsilikimas 
sietinas su tokio pobūdžio problemomis, todėl jas būtina paminėti.

Pakeitimas 122
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų ir subregionų 
pusiausvyros sutrikimus, ir dėl to remia 
regionų ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir gamtiniais trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 123
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą, konkurencingumą ir 
struktūrinį prisitaikymą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių ir atokiausių regionų 
pertvarkymą.

Or. pt

Pagrindimas

Būtina stiprinti regionų konkurencingumą siekiant pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Jei 
ERPF konkrečiai skiria papildomų lėšų atokiausiems regionams, būtų tikslinga paminėti 
šiuos regionus apibrėžiant atitinkamo fondo funkcijas.
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Pakeitimas 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų, taip pat salų, 
pasienio ir kalnuotų regionų, retai 
apgyvendintų regionų ir atokių pasienio 
miestų, pertvarkymą.

Or. es

Pagrindimas

ERPF turėtų padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir regionų, kurių sąlygos 
nepalankesnės, atsilikimą. Prie šių regionų turėtų būti priskiriamos vietovės, kurioms 
neigiamą įtaką daro pramonės pereinamasis laikotarpis, bei didelių ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turintys regionai, pvz., salos, pasienio ir kalnuoti regionai, labai 
retai apgyvendinti regionai ir atokūs pasienio miestai.

Pakeitimas 125
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
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patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
ir geografiniais iššūkiais ir trūkumais 
susiduriančių regionų pertvarkymą.

Or. pt

Pakeitimas 126
Erminia Mazzoni

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą.

Or. en

Pakeitimas 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą, be to, 
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atsižvelgia į didelius ir nuolatinius 
gamtinius, geografinius ir demografinius 
trūkumus patiriančių regionų ypatumus.

Or. fr

Pakeitimas 128
Giancarlo Scottà

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų, su gamtiniais 
trūkumais bei su demografiniais iššūkiais 
ir trūkumais susiduriančių regionų
pertvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Lombardijos regiono nuomone, reikia skirti paramą teritorijų pertvarkymui skatinant su 
nepalankiomis sąlygomis susiduriančių regionų sanglaudą.

Pakeitimas 129
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis SESV 174 ir 349 straipsniais, 
taip pat 176 straipsniu, Europos 
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regioninės plėtros fondo (ERPF) tikslas 
– mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir mažinti labiausiai paramos 
stokojančių regionų atotrūkį. Kalbant 
apie šiuos regionus, ypatingą dėmesį 
reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės 
pereinamojo laikotarpio vietovėms ir 
didelių bei nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčioms 
vietovėms, pvz., labai retai 
apgyvendintiems toliausiai į šiaurę 
esantiems regionams ir salų, pasienio 
bei kalnuotiems regionams.

Or. pt

Pakeitimas 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Moterų ir vyrų lygybės ir 

nediskriminavimo skatinimas
Pagal Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 7 straipsnį valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad rengiant ir 
įgyvendinant ERPF programas bus 
skatinama moterų ir vyrų lygybė ir 
atsižvelgiama į lygybės aspektą.

Or. de

Pakeitimas 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
2 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis (naujas)
Lygių galimybių ir nediskriminavimo 

skatinimas
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
įvairiais ERPF paramos įgyvendinimo 
etapais būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei būtų atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. Valstybės narės ir 
Komisija imasi atitinkamų priemonių, kad 
įvairiais ERPF paramos įgyvendinimo 
etapais ir visų pirma užtikrinant galimybę 
jais naudotis būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Visų pirma, galimybės jais 
naudotis užtikrinimas neįgaliems 
asmenims yra vienas iš kriterijų, kurių 
reikia laikytis apibrėžiant ERPF bendrai 
finansuojamus veiksmus ir į kuriuos 
reikia atsižvelgti įvairiais įgyvendinimo 
etapais.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento (ES) Nr. (...)/2012 (BNR) 7 straipsniu, rengiant ir įgyvendinant 
programas skatinama lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Reglamente dėl konkrečių su ERPF 
susijusių nuostatų reikėtų nuostatos dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo, kaip ESF 
reglamente.

Pakeitimas 132
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia: Siekdamas padėti įgyvendinti 5 straipsnyje 
nustatytus investavimo prioritetus, ERPF 
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remia šiuos veiksmus:

Or. en

Pakeitimas 133
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) investicijas, kuriomis padedama kurti ir 
išsaugoti tvarias darbo vietas teikiant 
tiesioginę pagalbą investicijoms į sritis, 
kuriose padedama užtikrinti išmanųjį, 
tvarų ir integracinį augimą, visų pirma, į
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir 
socialinės ekonomikos įmones;

Or. en

Pakeitimas 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) materialias ir nematerialias
investicijas, kuriomis padedama kurti ir 
išsaugoti tvarias darbo vietas teikiant 
tiesioginę pagalbą investicijoms tik į 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir 
mikroįmones, įskaitant socialinės 
ekonomikos įmones;

Or. xm

Pagrindimas

MVĮ ir labai mažos įmonės, kurios iki šiol labai menkai naudojosi struktūriniais fondais, vis 
dar neturi, priešingai nuo didžiųjų įmonių, pakankamai lėšų plėtrai. MVĮ ir labai mažos 
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įmonės neturi svarbaus vaidmens mūsų ekonomikoje, todėl struktūrinių fondų skyrimas joms 
suteiktų galimybę visiškai išnaudoti savo plėtros ir darbo vietų kūrimo potencialą, 
atsižvelgiant į „Smulkaus verslo akte“ (angl. Small Business Act) nustatytus principus.

Pakeitimas 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į įmones, visų pirma į 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), taip 
pat socialines ir socialinės ekonomikos 
įmones;

Or. es

Pakeitimas 136
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms ir inovatyvias finansines 
priemones, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ);

Or. de

Pakeitimas 137
Richard Seeber
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas, be kita ko, teikiant tiesioginę 
pagalbą investicijoms į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ). Tai taikoma ir 
paslaugų sektoriui;

Or. de

Pagrindimas

Paslaugų įmonės sukuria svarbią pridėtinę vertę užimtumui ir ekonomikos augimui, todėl jas 
taip pat reikia įtraukti į šį punktą.

Pakeitimas 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas, visų pirma, teikiant tiesioginę 
pagalbą investicijoms į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ) ir socialinę 
ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 139
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į įmones;

Or. pt

Pagrindimas

Didelės įmonės nemažai investuoja į įrangą ir kitas gamybos sritis, įsigydamos prekių ir 
paslaugų iš MVĮ. Kadangi didelės įmonės turi daugiau galimybių kurti darbo vietas, skatinti 
MVĮ vystymąsi ir padėti stiprinti regionų ekonomiką, tikslinga ir jas laikyti atitinkančiomis 
finansavimo reikalavimus.

Pakeitimas 140
Viktor Uspaskich

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į įmonės, visų pirma, 
vidutines įmones MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 141
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
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vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į įmones, ypač mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. de

Pakeitimas 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms visų pirma į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. fr

Pagrindimas

MVĮ laikomos prioritetinėmis kalbant apie pelningas investicijas, tačiau ERPF taip pat turėtų 
remti ir didesnes įmones.

Pakeitimas 143
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas, visų pirma, teikiant tiesioginę 
pagalbą investicijoms į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. en
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Pakeitimas 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) veiksmingas investicijas, kurios 
padeda sukurti arba išsaugoti darbo vietas 
MVĮ ir įgyvendinti 5 straipsnio 1 ir 
4 dalyse nurodytus investavimo 
prioritetus, neatsižvelgiant į įmonės dydį;

Or. de

Pakeitimas 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) investicijas į glaudžiai su ekonomika 
susijusią infrastruktūrą;

Or. de

Pakeitimas 146
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama įgyvendinti 5 straipsnio 1 ir 4 
dalyse nustatytus investavimo prioritetus, 
neatsižvelgiant į įmonės dydį;

Or. en
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Pakeitimas 147
Manfred Weber

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama įgyvendinti 5 straipsnio 1 ir 4 
dalyse nustatytus investavimo prioritetus, 
neatsižvelgiant į įmonės dydį;
(tai būtų b punktas, dėl kurio dabartinis b 
punktas taptų c punktu ir t. t.)

Or. en

Pakeitimas 148
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) MVĮ skatinimą, kartu leidžiant 
valstybėms narėms taip pat remti didesnes 
įmones, kai jose kuriamos darbo vietos 
pagal ES 2020 m. nacionalinės ir 
regioninės plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 149
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų (b) investicijas į piliečiams teikiamų 
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pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, tvaraus turizmo ir
transporto ir informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) srityse;

Or. en

Pakeitimas 150
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, turizmo, transporto 
ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

Or. de

Pagrindimas

Turizmas labai prisideda prie užimtumo, ekonomikos augimo ir sėkmingo bendradarbiavimo 
tarpregioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, todėl jį taip pat reikėtų įtraukti į šį punktą.

Pakeitimas 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į pagrindinę infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

Or. es
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Pakeitimas 152
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, tvaraus turizmo ir
transporto ir informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) srityse;

Or. en

Pakeitimas 153
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į infrastruktūrą 
ekonomikos srityje ir į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

Or. de

Pagrindimas

Patikslinamas tekstas, nes investicijos į infrastruktūrą ekonomikos srityje yra labai svarbios 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; Komisijos teigimu, jos turi būti atitinkamai 
skatinamos ir ateityje. Tai turi būti aiškiai matyti ir iš reglamento teksto.

Pakeitimas 154
Richard Seeber
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, vandens, transporto 
ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos, 
kultūros, sporto ir švietimo infrastruktūrą, 
taip pat į infrastruktūrą, kuria 
atsižvelgiama į senėjančią visuomenę;

Or. de

Pakeitimas 156
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos,
švietimo, sporto, kultūros ir  turizmo
infrastruktūrą;

Or. de
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Pakeitimas 157
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į verslo, prieinamą 
socialinę sveikatos, būsto, švietimo, 
kultūros, sporto ir turizmo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto 
infrastruktūrą bei įperkamą būstą ir tvarų 
turizmą;

Or. en

Pakeitimas 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į įperkamo būsto plėtrą ir 
visiems prieinamą socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

Or. fr
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Pakeitimas 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, švietimo, kultūros, sporto ir 
turizmo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos, sporto 
ir švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Sportas daro svarbią ekonominę įtaką Europoje. Tai gera socialinės sanglaudos priemonė ES 
ir jos regionuose. Tai svarbus viešųjų ir privačiųjų išlaidų šaltinis, t. y. lėšos išleidžiamos 
infrastruktūrai, dideliems renginiams ar laisvalaikio veiklai. Sporto konstrukcijoms, ypač 
vietos lygmeniu, reikės naujoviškų investicijų ir pertvarkymo siekiant atitikti didėjančius 
poreikius sporto ir fizinio aktyvumo srityse 21 amžiuje.

Pakeitimas 162
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir (c) investicijas į prieinamą socialinę, 
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švietimo infrastruktūrą; sveikatos, būsto, švietimo, kultūros, sporto 
ir turizmo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, būsto, vaikų priežiūros, 
kultūros paveldo ir švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 164
Mojca Kleva

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, įskaitant būsto,
sveikatos ir švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos,
švietimo, kultūros, sporto ir turizmo
infrastruktūrą;

Or. es

Pakeitimas 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos, būsto
ir švietimo infrastruktūrą;

Or. de

Pakeitimas 168
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, būsto, švietimo, kultūros, sporto 
ir turizmo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 169
Manfred Weber

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į verslo, socialinę, sveikatos 
ir švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 170
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos, sporto 
ir švietimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) turizmo skatinimą įgyvendinant 
tikslingus, tvarius, prie poreikių 
pritaikytus turizmo projektus ir 
programas, visų pirma imantis šių 
priemonių:
i) remiant turizmo plėtojimą struktūriškai 
silpnose, nepalankioje padėtyje esančiose 
ir (arba) atokiose vietovėse;
ii) plėtojant turizmą atokiuose ir 
atokiausiuose bei pasienio regionuose;
iii) remiant ir skatinant kovos su klimato 
kaita, aplinkosaugos ir tausaus išteklių 
naudojimo priemones turizmo sektoriuje.

Or. de

Pakeitimas 172
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Šios priemonės 
apima:

(d) mokslinių tyrimų ir inovacinio 
pajėgumo vidaus potencialo plėtojimą 
vietos ir regionų lygmenimis, taip pat 
sudarant grupes. Šios priemonės apima:

Or. de

Pakeitimas 173
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vidaus potencialo plėtojimą remiant (d) investicijas į vidaus potencialą darant 
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regionų ir vietos plėtrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Šios priemonės 
apima:

kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelių 
infrastruktūros objektų paslaugas 
įmonėms, visų pirma, MVĮ, paramą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 174
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
nedidelius infrastruktūros objektus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 175
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
nedidelius infrastruktūros objektus;

i) investicijas į įrangą ir infrastruktūros 
objektus;

Or. pt

Pagrindimas

Įmonėms turėtų būti leidžiama investuoti į įrangą, kad jos galėtų modernizuoti gamybą ir 
didinti pramoninį konkurencingumą. Tik turėdamos naujausią pramonės įrangą, Europos 
įmonės galės aktyviai konkuruoti tarptautinėse rinkose, kurti didesnės vertės naujus 
produktus ir tenkinti gyventojų poreikius.  
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Pakeitimas 176
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius 
infrastruktūros objektus;

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
infrastruktūros objektus;

Or. de

Pakeitimas 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius
infrastruktūros objektus;

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
infrastruktūros objektus;

Or. es

Pagrindimas

Kadangi vėluojama įgyvendinti veiksmus, susijusius su Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, teisės aktais nepatariama jokio pobūdžio mokslinių tyrimų infrastruktūros 
riboti bet kokiais dydžio kriterijais. Kita vertus, nustačius Europos Komisijos siūlomą 
įpareigojimą didelį veiksmų procentą sutelkti į konkrečius teminius tikslus, patariama 
lanksčiau apibūdinti investicijų į įrenginius ir infrastruktūrą dydį.

Pakeitimas 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) investicijas į turizmo skatinimą, 



PE491.053v01-00 64/165 AM\903902LT.doc

LT

įskaitant jūrų turizmo veiklą ir meno bei 
kultūros paveldo apsaugą;

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad parama turizmo skatinimui ir meno bei kultūros paveldo apsaugai yra 
nepaprastai svarbi norint pasiekti Europos regioninės plėtros fondo tikslų.

Pakeitimas 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą bei pagalbą ir paslaugas 
įmonėms, ypač visų rūšių MVĮ, įskaitant 
mikroįmones, taip pat ir socialinės 
ekonomikos įmones;

Or. xm

Pagrindimas

MVĮ ir labai mažos įmonės, kurios iki šiol labai menkai naudojosi struktūriniais fondais, vis 
dar neturi, priešingai nuo didžiųjų įmonių, pakankamai lėšų plėtrai. MVĮ ir labai mažos 
įmonės neturi svarbaus vaidmens mūsų ekonomikoje, todėl struktūrinių fondų skyrimas joms 
suteiktų galimybę visiškai išnaudoti savo plėtros ir darbo vietų kūrimo potencialą, 
atsižvelgiant į „Smulkaus verslo akte“ (angl. Small Business Act) nustatytus principus.

Pakeitimas 180
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą bei pagalbą, paslaugas ir 
konsultacijas įmonėms, ypač įvairių rūšių 
MVĮ, įskaitant mikroįmones ir socialinės 
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ekonomikos įmones;

Or. en

Pakeitimas 181
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą bei pagalbą ir paslaugas 
įmonėms, ypač visų rūšių MVĮ, įskaitant 
mikroįmones, taip pat ir socialinės 
ekonomikos įmones;

Or. en

Pakeitimas 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 183
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač ii) paramą bei pagalbą ir paslaugas
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MVĮ; įmonėms, ypač MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 184
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įstaigoms ir investicijas į technologiją bei 
taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse, 
taip pat valstybinių mokslinių tyrimų 
įstaigų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
iniciatyvas bendradarbiaujant su 
privačiosiomis įmonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 186
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įstaigoms ir investicijas į technologiją bei 
taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. de

Pakeitimas 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą valstybinėms ir privačioms 
mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir 
investicijas į technologiją bei taikomuosius 
mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įstaigoms ir investicijas į technologiją bei 
taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. es

Pakeitimas 189
Herbert Reul
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse; tai apima aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų įstaigų steigimą, 
pavyzdžiui, vykdant atitinkamą konkursą 
pagal programą „Horizontas 2020“, ir 
visų priemonių, kuriomis galima užtikrinti 
tarptautinį šių įstaigų patrauklumą, 
įskaitant tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingus atlyginimus, rėmimą;

Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. (5a) konstatuojamąją dalį (naują). Norėdami pritraukti tarptautiniu lygmeniu 
dirbančių aukščiausio lygio mokslininkų ir inovacijas diegiančių įmonių, regionai turi sukurti 
visapusiškas patrauklias bendrąsias sąlygas. Tai apima ir tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingus mokslininkų atlyginimus, ir, pvz., mokymo pasiūlymus anglų kalba, komercinį 
plotą ar modernias administravimo paslaugas internetu. Regionai turi turėti teisę šiuo tikslu 
naudoti ERPF lėšas.

Pakeitimas 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) buvusių pramoninių ir kasybos 
vietovių konversijos rėmimą;

Or. de

Pakeitimas 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 



AM\903902LT.doc 69/165 PE491.053v01-00

LT

Omarjee

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių,
aplinkos apsaugos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikėjų bei nevyriausybinių 
organizacijų tinklų kūrimą, 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 192
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninių valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos veikėjų, įskaitant NVO,
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą, 
pajėgumų stiprinimą, studijas, 
parengiamuosius veiksmus ir dalijimąsi 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
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tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

aplinkos apsaugos veikėjų, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, tinklų 
kūrimą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 194
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos veikėjų tinklų kūrimą, 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 195
Mojca Kleva

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos veikėjų tinklų kūrimą, 
bendradarbiavimą, pajėgumų stiprinimą, 
studijas, parengiamuosius veiksmus ir 
dalijimąsi patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) regionų ir vietos veikėjų bei kitų 
pilietinės visuomenės veikėjų, veikiančių 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityje, tinklų
kūrimą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi 
patirtimi;

Or. es

Pakeitimas 197
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
bei mokslo ir mokslinių tyrimų veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) regionų, miestų, susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
bei švietimo, mokslinių tyrimų ir mokslo 
įstaigų tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

Or. en
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Pakeitimas 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi bei geriausia patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 200
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos veikėjų, įskaitant NVO,
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 201
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 

iv) salų, regionų, miestų ir susijusių 
socialinių, ekonominių, švietimo ir 
aplinkos apsaugos veikėjų tinklų kūrimą, 
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dalijimąsi patirtimi; bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi bei 
gerąja patirtimi;

Or. pt

Pagrindimas

Į dalijimąsi patirtimi ir gerąja patirtimi reikėtų įtraukti salas, nes dėl jų atokumo joms reikia 
ypatingo kūrybingumo ir drąsos įgyvendinant projektus savo teritorijoje. 

Pakeitimas 202
László Surján

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunkčio a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paramą mažinant skirtumus regionų 
viduje, skatinant tarpkultūrinį supratimą;

Or. en

Pakeitimas 203
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) finansinių priemonių, pvz., paskolų, 
garantijų ir nuosavo kapitalo ar kitų 
atnaujinamos pagalbos formų, plėtojimą, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 32 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) naujų pajėgumų kūrimą, studijas ir 
parengiamuosius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 205
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) finansinių priemonių, pvz., paskolų, 
garantijų ir nuosavo kapitalo ar kitų 
atnaujinamos pagalbos formų, plėtojimą, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 32 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 206
Mojca Kleva

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) finansinių priemonių, pvz., paskolų, 
garantijų ir nuosavo kapitalo ar kitų 
atnaujinamos pagalbos formų, plėtojimą, 
kaip nurodyta Finansiniame reglamente, 
siekiant padėti privačiajam sektoriui 
daryti bendras investicijas rinkos žlugimo
ar nepalankių investavimo sąlygų atveju;

Or. en
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Pakeitimas 207
László Surján

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninę pagalbą. (e) techninę pagalbą, įskaitant:

i) temines mokymo ir informavimo 
programas potencialiems naudos 
gavėjams;
ii) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
sprendimus priimančių institucijų 
pajėgumų didinimą supaprastinant ir 
koordinuojant procedūras.

Or. en

Pakeitimas 208
Tamás Deutsch

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicijas į miestų teritorijų atsigavimą 
ekonomikos, socialinėje ir aplinkos 
apsaugos srityse.

Or. en

Pakeitimas 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia sudaryti galimybių,, kas ERPF labiau išsivysčiusiuose regionuose galėtų remti 
investicijas į piliečiams teikiamų pagrindinių paslaugų infrastruktūrą aplinkos, transporto ir 
IRT srityje.

Pakeitimas 211
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Neteikiant paramos infrastruktūrai, tinkamai neatsižvelgiama į poreikius ir sunkumus, dėl 
dabartinės krizės kylančius vis didesnėje Europos žemyno teritorijoje. Svarbu, kad labiau 
išsivystę regionai galėtų gauti tokį finansavimą, su sąlyga, kad jis būtų susijęs su strategijos 
„Europa 2020“ tikslais.

Pakeitimas 214
Hermann Winkler



PE491.053v01-00 78/165 AM\903902LT.doc

LT

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 215
Mojca Kleva

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. de



AM\903902LT.doc 79/165 PE491.053v01-00

LT

Pagrindimas

Investicijos į infrastruktūrą ir labiau išsivysčiusiuose regionuose naudingos visiems Europos 
Sąjungos gyventojams.

Pakeitimas 217
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Labiau išsivystę regionai turėtų sugebėti investuoti į šias sritis, nes tai padės įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus ir pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas aplinkos, 
technologijų ir tvaraus transporto srityse.

Pakeitimas 218
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir labiau išsivysčiusiuose regionuose turėtų būti 
remtinos piliečiams teikiamos pagrindinės paslaugos aplinkos, transporto ir informacinių ir 
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ryšių technologijų (IRT) srityse.

Pakeitimas 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse, išskyrus 
ekologiškos infrastruktūros, ekosistemų 
paslaugų, biologinės įvairovės, ekologiškų 
IRT ir aplinką tausojančio transporto 
sprendimų atvejus, siekiant skatinti 
vaikščiojimą, važinėjimą dviračiais, 
dalijimąsi automobiliu ir vietos gyventojų 
judumą.
Be to, nukrypstant nuo pirmiau išdėstytos 
nuostatos, ERPF remia piliečiams 
teikiamų pagrindinių paslaugų 
infrastruktūrą IRT srityje, įskaitant 
spartaus ryšio tinklus, labiau 
išsivysčiusiuose regionuose tuose 
rajonuose, kur susiduriama su dideliais 
nuolatiniais gamtiniais trūkumais, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 111 straipsnio 4 dalies a, b ir c 
punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai labiau išsivysčiusiems regionams nereikia ES paramos investuojant į pagrindinę 
„pilkąją“ infrastruktūrą aplinkosaugos ir transporto srityse, bet vis dar reikia skatinti 
novatoriškas ekologiškas ir tvarias infrastruktūras, ir tai paprastai ekonomiškai 
naudingiausia skatinant verslo galimybes pagal strategiją „Europa 2020“.  Be to, investicijos 
į pagrindinę IRT infrastruktūrą, kaip antai spartaus ryšio tinklus, turėtų būti remiamos tuose 
rajonuose, kur vis dar atsiliekama dėl didelių nuolatinių gamtinių trūkumų.
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Pakeitimas 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Siekiant sumažinti vidaus išsivystymo 
skirtumus, labiau išsivysčiusiuose 
regionuose taip pat gali prireikti investuoti
į piliečiams teikiamų pagrindinių paslaugų 
infrastruktūrą aplinkos, transporto ir IRT 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 221
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
remia inovacinius sprendimus ekosistemų 
paslaugų, biologinės įvairovės ir 
ekologiškų infrastruktūrų srityse, 
socialinio organizavimo, aplinką 
tausojančio transporto sprendimus, vietos 
gyventojų judumą ir IRT.

Or. en

Pakeitimas 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF Labiau išsivysčiusiuose regionuose 
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neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

mažinant vidaus išsivystymo skirtumus 
gali prireikti skirti ERPF paramą
investicijoms į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Or. es

Pakeitimas 223
Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos ir IRT srityse.

Or. it

Pakeitimas 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse, išskyrus 
tarpvalstybiniu lygmeniu 
bendradarbiaujančius regionus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
dėl konkrečių su Europos regioninės 
plėtros fondo parama Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui susijusių 
nuostatų 3 straipsnyje.

Or. en



AM\903902LT.doc 83/165 PE491.053v01-00

LT

Pakeitimas 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse, tačiau 
jo lėšomis galima naudotis novatoriškiems 
sprendimams ekosistemų paslaugų, 
biologinės įvairovės, išmaniosios ir 
ekologiškos infrastruktūros srityse, taip 
pat su aplinką tausojančiu transportu ir 
ekologiškomis IRT susijusiems 
sprendimams įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Pakeitimas 226
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
remia inovacinius sprendimus ekosistemų 
paslaugų, biologinės įvairovės ir 
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aplinkos, transporto ir IRT srityse. ekologiškų infrastruktūrų srityse, 
socialinio organizavimo, aplinką 
tausojančio transporto sprendimus, vietos 
gyventojų judumą ir IRT.

Or. en

Pakeitimas 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Reikia, kad ERPF lėtomis būtų galima naudotis atominių elektrinių eksploatacijai nutraukti, 
nes tai priemonė, kuria siekiama darnios teritorijos plėtros.

Pakeitimas 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo;

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo ir statybos;

Or. en

Pakeitimas 229
Richard Seeber
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Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo;

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo ir statybos;

Or. de

Pagrindimas

Didelis kiekis aušinimo vandens, didelė saugumo rizika ir neišspręstas radioaktyviųjų atliekų 
saugojimo klausimas – tai argumentai prieš naujų atominių elektrinių statybą.

Pakeitimas 230
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo;

(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo ir statybos;

Or. en

Pakeitimas 231
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo įrenginiuose, 
patenkančiuose į Direktyvos 2003/87/EB 
taikymo sritį;

(b) investicijų siekiant sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį vykdant 
veiklą, patenkančią į Direktyvos 
2003/87/EB taikymo sritį;

Or. en
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Pakeitimas 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo visuose įrenginiuose, 
patenkančiuose į Direktyvos 2003/87/EB I 
priedo taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

ERPF neturėtų remti veiklos įrenginiuose, patenkančiuose į Apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos direktyvos I priedo taikymo sritį, nes dėl to būtų iškraipyta prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais rinka ir nebeliktų CO2 taupymo naudos.

Pakeitimas 233
Catherine Bearder

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį, 
išskyrus tik didelio našumo bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybos bei 
centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo 
skirstomuosius tinklus;

Or. en

Pakeitimas 234
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį,
išskyrus centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
bei termofikacinius įrenginius;

Or. de

Pagrindimas

Centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų bei termofikacinių įrenginių modernizavimas turi 
didelį energijos taupymo potencialą, todėl jiems nereikėtų taikyti rėmimo išimties.

Pakeitimas 235
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB I priedo taikymo 
sritį, išskyrus centralizuotą šilumos 
tiekimą ir vėsinimą ir bendrą šilumos ir 
elektros energijos gamybą;

Or. en

Pagrindimas

ES lėšos neturėtų būti investuojamos į bet kokių energijos gamybos įrenginių, naudojančių 
iškastinį kurą, gamybos pajėgumus. Jomis turėtų būti remiamos tik tos priemonės, kuriomis 
didinamas esamų įrenginių našumas, neįtraukiant į Apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos direktyvos taikymo sritį patenkančių įrenginių. 

Pakeitimas 236
Erminia Mazzoni

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 238
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Nors tai numatyta Sutartyje, būtų netikslinga tiesiogiai kalbėti apie tai, kad tabakas neturėtų 
būti įtrauktas, neminint kitų Sutartyje išvardytų sričių. EK paaiškinimas dėl investicijų į 
tabako sektorių nebuvimo, kartu skatinant reklamos ir sveikatos skatinimo kampanijas, taip 
pat netinkamas, nes reikėtų įtraukti kitus verslo sektorius (be kita ko, vyno ir kitų alkoholinių 
gėrimų gamybą), nepaisant to, kad jie neatitinka reikalavimų. 
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Pakeitimas 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) didelio masto kelių projektų, pagal 
kuriuos nenumatytos tarpvalstybinės 
jungtys, oro uostų, kurie vienas nuo kito 
nutolę mažiau nei per 200 km ir kurie 
nebendradarbiauja siekdami dalytis 
infrastruktūros pajėgumais;

Or. en

Pakeitimas 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) genetiškai modifikuotų organizmų 
kūrimo tyčia ketinant išleisti juos į 
aplinką, dėti į maistą ar pašarus bei su tuo 
susijusios mokslinių tyrimų veiklos ir 
infrastruktūros;

Or. en

Pakeitimas 241
Riikka Manner

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, investicijos į 
visas tarpvalstybinės infrastruktūros rūšis 
turėtų būti remiamos pagal ETC 
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programas, neatsižvelgiant į tai, ar 
dalyvaujantys regionai yra labiau 
išsivystę, išgyvena pereinamąjį laikotarpį 
ar yra mažiau išsivystę.

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į tarpvalstybinę infrastruktūrą pagal ETC tikslą yra labai vertingos, o 
reikalavimų atitikties taisyklių skirtumai būtų kliūtis investicijoms į tokią infrastruktūrą 
skirtinguose regionuose.

Pakeitimas 242
Victor Boştinaru

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo ankstesnės dalies 
nuostatos, ji netaikoma tiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES–25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose.

Or. en

Pakeitimas 243
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje išdėstyti teminiai tikslai ir šio 
reglamento 5 straipsnyje nurodyti 
atitinkami investavimo prioritetai, prie 
kurių gali prisidėti ERPF, sutelkiami taip:

Išbraukta.

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:
i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir
ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;
(b) mažiau išsivysčiusiuose regionuose:
i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;
ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. de

Pakeitimas 244
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo Išbraukta.
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laikotarpio regionuose:
i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir
ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. de

Pakeitimas 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

Or. fr

Pagrindimas

Suderinimas su 4 straipsnio 1 dalies a a punkto (naujas) pakeitimu.

Pakeitimas 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

Or. de
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Pakeitimas 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

Or. en

Pakeitimas 248
Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

Or. fr

Pakeitimas 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

Or. es
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Pakeitimas 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir ketvirtojoje 
laisvai pasirenkamoje dalyje nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. de

Pakeitimas 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių pagal 



AM\903902LT.doc 95/165 PE491.053v01-00

LT

nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems
teminiams tikslams;

kiekvieną veiklos programą skiriama ne 
daugiau kaip trims Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [SPR] 9 straipsnyje
minimiems teminiams tikslams.

Or. it

Pagrindimas

Dėl teminės santalkos nereikėtų kvestionuoti gebėjimo daryti tiesioginį poveikį trūkumams ir 
problemoms, su kuriais susiduriama tam tikrose atskirose teritorijose.

Pakeitimas 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. fr

Pagrindimas

Prie minimalių ERPF investicijų teminių tikslų sąrašo reikėtų pridėti 2 teminį tikslą („Gerinti 
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą, kokybę ir naudojimąsi jomis“).

Pakeitimas 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
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teminiams tikslams ir teminiams tikslams ir

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus 6 teminį tikslą, temų rinkinys tampa lankstesniu, aprėpiamos investicijos į 
ekosistemas, sudarančias mūsų ekonomikos pagrindą, o tai labai naudinga, nes taip 
didinamas gamtos kapitalas ir užtikrinamas ekosistemų paslaugų teikimas.

Pakeitimas 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje nustatytiems trims teminiams 
tikslams ir

Or. en

Pakeitimas 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu pirmiau minėtiems 
regionams skiriama Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nustatytiems teminiams tikslams ir

Or. en
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Pakeitimas 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse bei 7 dalies a 
ir b punktuose nustatytiems teminiams 
tikslams ir

Or. es

Pakeitimas 258
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. en

Pakeitimas 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 

i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
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straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. es

Pakeitimas 260
Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 7 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. it

Pakeitimas 261
Eleni Theocharous

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytam 
vienam ar daugiau teminių tikslų ir

Or. en

Pakeitimas 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3, 4 ir 7 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti apsvarstyta galimybė finansuoti tvarų transportą ir šalinti spūstis pagrindinėse 
tinklo infrastruktūros dalyse.

Pakeitimas 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. en

Pakeitimas 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 

ii) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
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tikslui; tikslui, kai investicijos pagal šį tikslą ne 
transporto sektoriuje sudaro bent 30 proc. 
visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Didesnė procentinė dalis būtina siekiant įgyvendinti ES tikslus klimato ir energetikos srityse 
bei suderinti šią nuostatą su Parlamento rezoliucija dėl efektyvaus energijos vartojimo, kuria 
raginama skirti daugiau lėšų šiai sričiai.  Tai tuo labiau būtina todėl, kad brangus transporto 
sektorius nėra aiškiai neįtrauktas į 4 teminį tikslą. Siekiant tikslų galima sukurti daugiau nei 2 
milijonus darbo vietų vietos lygmeniu įvairiuose sektoriuose, kartu užtikrinant pakankamą 
lankstumą regionams.

Pakeitimas 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 15 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. es

Pakeitimas 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 

ii) bent 15 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
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tikslui; tikslui;

Or. es

Pagrindimas

Jei trims teminiams tikslams siekti bus skirta 80 proc. visų esamų išteklių, bus apribotos 
valstybių narių ir regionų galimybės pritaikyti savo programas prie specifinių teritorinių 
poreikių. Sumažinus privalomą skiriamų išteklių dalį ir pridėjus du teminius tikslus, bus 
užtikrinamas didesnis lankstumas. ERPF lėšomis būtinai turėtų būti remiama regioninė plėtra 
tose Europos vietovėse, kuriose nuolat vėluojama tiesti geležinkelių jungtis.

Pakeitimas 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje vienam iš nustatytų teminių 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) iš jų bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. de
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Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu pirmiau minėtiems 
regionams skiriama Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytam teminiam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui, kai investicijos į efektyvų energijos 
vartojimą ir atsinaujinančius energijos 
šaltinius sudaro bent 15 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
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single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Pakeitimas 271
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 10 
straipsnyje teritoriniam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir
ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. fr
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Pagrindimas

Minimalų investicijų dydį reikėtų suvienodinti visuose pereinamojo laikotarpio regionuose, 
remiantis pasiūlymu, skirtu socialinių garantijų gaunantiems regionams (t. y. 60 %). Be to, 
prie minimalių ERPF investicijų teminių tikslų sąrašo reikėtų pridėti 2 teminį tikslą („Gerinti 
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą, kokybę ir naudojimąsi jomis“).

Pakeitimas 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir
ii) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui, kai investicijos pagal šį tikslą ne 
transporto sektoriuje sudaro bent 30 proc. 
visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. xm

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio regionams būdingi įvairūs iššūkiai ir trūkumai. Todėl kalbant apie 
teminių tikslų jungimą jiems turėtų būti taikomas didesnis lankstumas, negu labiausiai
išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 274
Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)



AM\903902LT.doc 105/165 PE491.053v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir
ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis vienodo požiūrio į regionus, kuriems taikomos pereinamojo laikotarpio 
kategorijos, principo, anksčiau konkurencingiems regionams turėtų būti taikomos tokios pat 
nuostatos, kaip ir kitiems regionams, t. y. vienodas ERPF išteklių dydis, siekiantis 60 %, o ne 
80 %.

Pakeitimas 275
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiau išsivysčiusiuose regionuose: Išbraukta.
i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;
ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.
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Or. de

Pakeitimas 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiau išsivysčiusiuose regionuose: (b) pereinamojo laikotarpio ir mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose:

Or. es

Pakeitimas 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 

i) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
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Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. de

Pakeitimas 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 30 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Jei 3 teminiams tikslams siekti bus skirta daugiau nei 30 proc. visų esamų išteklių, bus labai 
smarkiai apribotos valstybių narių ir regionų galimybės pritaikyti savo programas prie savo 
specifinių poreikių.

Pakeitimas 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir 

i) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. es



PE491.053v01-00 108/165 AM\903902LT.doc

LT

Pakeitimas 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
kiekvienos veiklos programos lygmeniu 
skiriama ne daugiau kaip trims
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [SPR] 9 
straipsnyje minimiems teminiams 
tikslams.

Or. it

Pagrindimas

Dėl teminės santalkos nereikėtų kvestionuoti gebėjimo daryti tiesioginį poveikį trūkumams ir 
problemoms, su kuriais susiduriama tam tikrose atskirose teritorijose.

Pakeitimas 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir ketvirtojoje 
laisvai pasirenkamoje dalyje nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. de

Pakeitimas 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. fr

Pagrindimas

Prie minimalių ERPF investicijų teminių tikslų sąrašo reikėtų pridėti 2 teminį tikslą („Gerinti 
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą, kokybę ir naudojimąsi jomis“).

Pakeitimas 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus 6 teminį tikslą, temų rinkinys tampa lankstesniu, aprėpiamos investicijos į 
ekosistemas, sudarančias mūsų ekonomikos pagrindą, o tai labai naudinga, nes taip 
didinamas gamtos kapitalas ir užtikrinamas ekosistemų paslaugų teikimas.

Pakeitimas 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje nustatytiems trims teminiams 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu pirmiau minėtiems 
regionams skiriama Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nustatytiems teminiams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 287
Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 7 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. it
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Pakeitimas 288
Eleni Theocharous

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytam 
vienam ar daugiau teminių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 289
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
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Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams; 

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3, 4 ir 7 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti apsvarstyta galimybė finansuoti tvarų transportą ir šalinti spūstis pagrindinėse 
tinklo infrastruktūros dalyse.

Pakeitimas 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) bent 30 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 7, 8 ir 10 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. de
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Pagrindimas

Silpnesni regionai savo išteklius turėtų veiksmingai panaudoti augimą skatinančioms sritims, 
kaip antai švietimas, darbo rinka ir transporto infrastruktūra.

Pakeitimas 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui, kai investicijos pagal šį tikslą ne 
transporto sektoriuje sudaro bent 15 proc. 
visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien šie regionai jau skiria 6 proc. ERPF lėšų investicijoms į mažai CO2 išskiriančias 
sritis. Todėl būtina didesnė procentinė dalis siekiant įgyvendinti ES tikslus klimato ir 
energetikos srityse bei suderinti šią nuostatą su Parlamento rezoliucija dėl efektyvaus 
energijos vartojimo, kuria raginama skirti daugiau lėšų šiai sričiai.  Tai taip pat būtina todėl, 
kad brangus transporto sektorius nėra aiškiai neįtrauktas į 4 teminį tikslą. Siekiant tikslų 
galima sukurti daugiau nei 2 milijonus darbo vietų vietos lygmeniu daugelyje sektorių, kartu 
užtikrinant pakankamą lankstumą regionams.

Pakeitimas 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 

ii) bent 12,5 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
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straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. de

Pakeitimas 295
Eleni Theocharous

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui, kai investicijos į efektyvų energijos 
vartojimą ir atsinaujinančius energijos 
šaltinius sudaro bent 10 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje vienam iš nustatytų teminių 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu pirmiau minėtiems 
regionams skiriama Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytam teminiam tikslui.

Or. en

Pakeitimas 299
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.
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Or. en

Pakeitimas 300
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9
straipsnio 10 dalyje nustatytam 
teritoriniam tikslui, kai investicijos pagal 
šį tikslą ne transporto sektoriuje sudaro 
bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 301
Luís Paulo Alves

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje išdėstytų teminių 
tikslų ir šio reglamento 5 straipsnyje 
nurodytų atitinkamų investavimo 
prioritetų, susijusių su konkrečiu 
papildomų lėšų skyrimu atokiausiems ir 
mažai apgyvendintiems regionams, 
atsisakoma, nes siekiama veiksmingiau 
atsverti nuolat patiriamas papildomas 
sąnaudas šiuose regionuose ir taip 
įgyvendinti šio punkto tikslą.

Or. pt
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Pakeitimas 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinimas su 4 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujas) pakeitimu.

Pakeitimas 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 

Išbraukta.
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apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 304
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurie 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą, taigi įskaitant 
regionus, kuriems parama bus laipsniškai 
panaikinama, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje, 
bet kurie 2014–2020 m. laikotarpiu atitinka 
pereinamojo laikotarpio arba labiau 
išsivysčiusių regionų finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 2 
dalies b ir c punktuose, bent 60 proc. visų 
ERPF išteklių nacionaliniu lygmeniu 
skiriama kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.
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Or. de

Pagrindimas

Turi būti patikslinama, kad visi regionai, kurie šiuo metu remiami pagal konvergencijos tikslą 
tačiau vėliau pagal jį nebus remiami, įskaitant regionus, kuriems parama bus laipsniškai 
panaikinama, neatsižvelgiant į paramos, kurią jie gavo, dydį, turi galėti pasinaudoti 
apsaugine išlyga, tai yra gauti bent du trečdalius šiuo metu teikiamos paramos.

Pakeitimas 307
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurie 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą, bet 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nepagrįstų sunkumų ir statistinių iškreipimų, reikalinga pereinamoji 
nuostata.

Pakeitimas 308
Tamás Deutsch

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i ir ii punktų, 
tuose regionuose, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, ir valstybių narių sostinių 
regionuose, kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 3 
dalyje, bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų, iš jų bent 
10 procentinių punktų turėtų būti 
skiriama pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalį.
Pagal 4 straipsnio pirmą pastraipą 
skiriamus ERPF išteklius galima 
sumažinti tiek, kiek lėšų skiriama iš 
Sanglaudos fondo Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytam tikslui proporcingai pagal 
įvairias regionų kategorijas pagal 
gyventojų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 309
Oldřich Vlasák

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose Nukrypstant nuo a dalies i ir ii punktų, 
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regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

tuose regionuose, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, ir valstybių narių sostinių 
regionuose, kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 3 
dalyje, bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų, iš jų bent 
10 procentinių punktų turėtų būti 
skiriama pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalį.
Pagal 4 straipsnio pirmą pastraipą 
skiriamus ERPF išteklius galima 
sumažinti tiek, kiek lėšų skiriama iš 
Sanglaudos fondo Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytam tikslui proporcingai pagal 
įvairias regionų kategorijas pagal 
gyventojų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
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laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir ketvirtojoje 
laisvai pasirenkamoje dalyje nurodytų 
teminių tikslų.

Or. de

Pakeitimas 311
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų 
teminių tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama iki trijų teminių tikslų
iš Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje pateikto sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu šiuose regionuose skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 313
Jan Březina

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų teminių 
tikslų.

Nukrypstant nuo a dalies i ir ii punktų, 
tuose regionuose, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, ir valstybių narių sostinių 
regionuose, kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 3 
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dalyje, bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų, iš jų bent 
10 procentinių punktų turėtų būti 
skiriama pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalį.
Pagal 4 straipsnio pirmą pastraipą 
skiriamus ERPF išteklius galima 
sumažinti tiek, kiek lėšų skiriama iš 
Sanglaudos fondo Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytam tikslui proporcingai pagal 
įvairias regionų kategorijas pagal 
gyventojų skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Į šio straipsnio taikymo sritį siekiama įtraukti ERPF paramos skyrimo reikalavimus 
atitinkančius sostinių regionus.

Pakeitimas 314
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų 

Šio straipsnio b punktas taip pat taikomas 
tiems regionams, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose.
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teminių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 straipsnio, specialiai 
paskirstant lėšas atokiausiems ir mažai 
apgyvendintiems regionams, reikėtų 
užtikrinti pakankamą išteklių naudojimo 
lankstumą, kad šie regionai būtų 
pasiekiami.

Or. en

Pakeitimas 316
Mojca Kleva

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, pagal 
4 straipsnio pirmą pastraipą skiriamus 
ERPF išteklius galima sumažinti tiek, 
kiek lėšų skiriama iš Sanglaudos fondo 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui proporcingai pagal įvairias regionų 
kategorijas pagal gyventojų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 317
Eleni Theocharous
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Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a punkto i papunkčio, 
salose esančioms valstybėms narėms, 
gaunančioms finansavimą iš Sanglaudos 
fondo, ir kitoms saloms, išskyrus tas, 
kuriose yra įsikūrusi valstybės narės 
sostinė ar kurios turi nuolatinį 
susisiekimą su žemynu, taikomi b punkto i 
ir ii papunkčiai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas leis valstybėms narėms ir regionams, susiduriantiems su konkrečiais teritoriniais 
sunkumais, taikyti tam tikrą mišrią politiką, kad veiksmingai įveiktų trūkumus ir išnaudotų 
savo potencialą, nedarant žalos pagrindiniam tikslui – padidinti teminių tikslų sutelkimą.

Pakeitimas 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus visus 11 teminių tikslų, 
išvardytų toliau 1–11 punktuose, 
atsižvelgiant į regionų poreikius ir 
potencialą, kaip aprašyta partnerystės 
sutartyse:

Or. en

Pakeitimas 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF sutelkia savo pagalbą į šiuos 
investavimo prioritetus, atitinkančius 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje nurodytus teminius tikslus:

Or. en

Pakeitimas 320
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
regionų poreikius ir potencialą, kaip 
aprašyta partnerystės sutartyse:

Or. en

Pakeitimas 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
regionų poreikius ir potencialą, kaip 
aprašyta partnerystės sutartyse:
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Or. en

Pakeitimas 322
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
regionų poreikius ir potencialą, kaip 
aprašyta partnerystės sutartyse:

Or. en

Pakeitimas 323
Giommaria Uggias

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES)
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
partnerystės sutartyje aprašytus regionų 
poreikius ir pajėgumus:

Or. it

Pakeitimas 324
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
atitinkamus regionų poreikius:

Or. de

Pagrindimas

Kadangi regionų poreikiai iš dalies labai skirtingi, į tai reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 325
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
regionų poreikius ir potencialą, kaip 
aprašyta partnerystės sutartyse:

Or. en

Pakeitimas 326
Jan Březina

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

ERPF sutelkia savo pagalbą į šiuos 
investavimo prioritetus, atitinkančius 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje nurodytus teminius tikslus:
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Or. en

Pagrindimas

Toks pakeitimas būtų naudingas dėl aiškumo įgyvendinant reikalavimus dėl veiksmų ir 
išlaidų, kuriems galima skirti paramą iš fondų.

Pakeitimas 327
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas:

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir aplinką tausojančių inovacijų 
skatinimas šiomis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas:

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir tvarių inovacijų skatinimas:

Or. xm

Pagrindimas

Inovacijos turėtų ne pakenkti 6 teminiam prioritetui, tačiau paskatinti tvarią plėtrą.

Pakeitimas 329
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas:

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir aplinką tausojančių inovacijų 
skatinimas:

Or. en

Pakeitimas 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros, technologijų ir inovacijų 
paslaugų tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 331
Herbert Reul

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas, taip pat atsižvelgiant į 
sąveikos su kitomis europinėmis 
programomis galimybes, pavyzdžiui, 
vykdant aukščiausio lygio mokslinių 
tyrimų įstaigų steigimo konkursus pagal 
programą „Horizontas 2020“;
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Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. (5a) konstatuojamąją dalį (naują). Iš daugybės regioninių konkursų matyti, kad ši 
priemonė ypač tinka kompetencijai ugdyti. Net ir tuose regionuose, kurių negalima priskirti 
prie pirmaujančių, šia priemone pagerinama inovacijų aplinka, o kartu labai skatinamos 
teigiamos plėtros tendencijos.

Pakeitimas 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 333
Victor Boştinaru

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas;

Or. en

Pakeitimas 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka



PE491.053v01-00 134/165 AM\903902LT.doc

LT

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, bei inovacijų paslaugų sektoriuje 
skatinimas;

Or. sk

Pakeitimas 335
Jan Březina

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų, inovacijų (MTI) 
infrastruktūros ir inovacinių paslaugų
tobulinimas, MTI gebėjimų tobulinti 
kompetenciją lavinimas ir kompetencijos 
centrų, ypač Europos svarbos, skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pabrėžti inovacijų svarbą paslaugų srityje, todėl siūlau tai įtraukti į 
investavimo prioritetą 1 dalies a punkte.

Pakeitimas 336
Victor Boştinaru

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 337
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTTP investicijų į inovacijas 
ir mokslinius tyrimus bei įmonių ryšių ir 
sinergijos kūrimą, MTTP centrus ir 
aukštąjį mokslą, visų pirma,, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo,
ekologiniu požiūriu veiksmingų inovacijų, 
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinių 
pramonės šakų ir viešosioms paslaugoms 
teikti skirtų inovacijų, paklausos 
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų 
inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
ekologiniu požiūriu veiksmingų ir
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinių 
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paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

pramonės šakų ir viešosioms paslaugoms 
teikti skirtų inovacijų, paklausos 
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų 
inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 339
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) privačių ir valstybinių įmonių MTI 
investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, 
technologijų perdavimo, socialinių 
inovacijų, kultūros ir kūrybinės pramonės
ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. de

Pagrindimas

Iš dalies inovatyvūs projektai vietos lygmeniu vykdomi komunalinės, o ne privačios įmonės. 
Tačiau inovaciją reikėtų remti bet kokiu atveju, neatsižvelgiant į potencialaus paramos gavėjo 
teisinį statusą.

Pakeitimas 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas ir rėmimas, 
kurį įgyvendina įmonės ir mokslinių 
tyrimų centrai, naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. fr

Pakeitimas 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinės 
pramonės, viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) privačių ir valstybinių įmonių MTI 
investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, 
technologijų perdavimo, socialinių 
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. de

Pakeitimas 343
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) privačių ir valstybinių įmonių MTI 
investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, 
technologijų perdavimo, socialinių 
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. de

Pagrindimas

Patikslinamas reglamento tekstas, nes turi būti užtikrinama, kad inovacijų rėmimas apima ir 
privačias, ir valstybines įmones.

Pakeitimas 344
Patrice Tirolien
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
pramoninio bendradarbiavimo, paklausos 
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų 
inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. fr

Pakeitimas 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, įmonių sąsajų 
ir sąveikos kūrimo, MTTP centrų ir 
aukštojo mokslo skatinimo, visų pirma, 
produktų ir paslaugų plėtros, technologijų 
perdavimo, socialinių inovacijų ir 
viešosioms paslaugoms teikti skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 346
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
ekologiniu požiūriu veiksmingų ir
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinių 
pramonės šakų ir viešosioms paslaugoms 
teikti skirtų inovacijų, paklausos 
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų 
inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 347
Viktor Uspaskich

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti ir miestų plėtrai skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 348
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
mokslinių tyrimų projektų skatinimas 
energijos vartojimo efektyvumo srityje, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

Or. de

Pagrindimas

Investicijos į mokslinių tyrimų projektų energijos vartojimo efektyvumo srityje skatinimą 
duoda papildomą naudą visiems Europos Sąjungos gyventojams ir padeda siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų.

Pakeitimas 349
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
ekologiniu požiūriu veiksmingų ir
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinių 
pramonės šakų ir viešosioms paslaugoms 
teikti skirtų inovacijų, paklausos 
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų 
inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en
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Pakeitimas 350
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų,
paslaugų ir procesų plėtros ir kūrimo, 
organizacinių ir rinkos inovacijų 
technologijų perdavimo, socialinių 
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. pt

Pagrindimas

Reikia įtraukti produktų kūrimą, kad įmonės galėtų investuoti į pramoninį dizainą ir naujus 
produktus, kurie vėliau bus išbandomi pramoniniu mastu.  Procesų inovacijų veiksmai 
(gamybos srityje), organizaciniai metodai (žmogiškųjų išteklių, valdymas, mokymosi 
platformos) ir rinkos metodai (atstumo iki galutinio vartotojo mažinimas) yra naudingesni 
įmonėms, kad jos galėtų tobulėti ir didinti konkurencingumą.

Pakeitimas 351
Lambert van Nistelrooij

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų, ekologinių inovacijų,
viešosioms paslaugoms teikti skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;
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Or. en

Pakeitimas 352
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) privačių ir valstybinių įmonių MTI 
investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, 
technologijų perdavimo, socialinių
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. de

Pakeitimas 353
Manfred Weber

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) privačių ir valstybinių įmonių MTI 
investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, 
technologijų perdavimo, socialinių 
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. de
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Pakeitimas 354
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų, ekologinių inovacijų 
ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pagalba kuriant tinkamas sąsajas ir 
sąveiką su ES programa „Horizontas 
2020“;

Or. it

Pagrindimas

Parama moksliniams tyrimams turi būti tinkamai susieta su sanglaudos politika, kad būtų kuo 
lengviau pasiekti šios politikos tikslus.

Pakeitimas 356
Oldřich Vlasák
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida;

(c) mokslinių tyrimų, bandomųjų linijų, 
ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmų ir, 
visų pirma, didelio poveikio technologijų 
pažangiosios gamybos pajėgumų ir 
pirminės gamybos skatinimas bei 
bendrosios paskirties technologijų sklaida;

Or. en

Pakeitimas 357
Peter Simon

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida;

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų bei jų taikomųjų programų, taip 
pat viešajame sektoriuje, bandomųjų 
linijų, ankstyvo produktų patvirtinimo 
veiksmų ir didelio poveikio technologijų 
pažangiosios gamybos pajėgumų ir 
pirminės gamybos skatinimas bei 
bendrosios paskirties technologijų sklaida;

Or. de

Pagrindimas

Patikslinamas reglamento tekstas, kad remtini ir viešųjų institucijų vykdomi inovatyvūs 
mokslinių tyrimų projektai, pvz., vietos lygmeniu.

Pakeitimas 358
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida;

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, laboratorijų pajėgumų, 
pramoninės nuosavybės, prototipų,
bandomųjų linijų, ankstyvo produktų 
patvirtinimo veiksmų ir didelio poveikio 
technologijų pažangiosios gamybos 
pajėgumų ir pirminės gamybos skatinimas 
bei bendrosios paskirties technologijų 
plėtra ir sklaida;

Or. pt

Pagrindimas

Daugelis įmonių turi savo laboratorijas naujiems produktams kurti ir todėl gali siūlyti savo 
klientams naują pakuotę galutiniam vartotojui. Tokią laboratorijų veiklą reikėtų įtraukti, nes 
ja skatinamos tobulesnės verslo inovacijos ir naujų vertingesnių produktų kūrimas, 
užtikrinant visų mokslinių tyrimų patentavimą (pramoninė nuosavybė).

Pakeitimas 359
Jan Březina

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida;

(c) mokslinių tyrimų, bandomųjų linijų, 
ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmų ir, 
visų pirma, didelio poveikio technologijų 
pažangiosios gamybos pajėgumų ir 
pirminės gamybos skatinimas bei 
bendrosios paskirties technologijų sklaida;

Or. en

Pagrindimas

Vengiant pernelyg konkrečios ir ribotos formuluotės dėl investavimo prioritetų, siūlau 
pakeisti investavimo prioriteto formuluotę 1 dalies c punkte, kaip pateikta pirmiau.



AM\903902LT.doc 147/165 PE491.053v01-00

LT

Pakeitimas 360
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunkčio i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tinkamų sąsajų ir sąveikų su programa 
„Horizontas 2020“ vystymas;

Or. en

Pakeitimas 361
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) MVĮ inovacinių pajėgumų 
mobilizavimas visose srityse, inovacijų 
mažosiose ir mikroįmonėse bei „paslėptų“ 
inovacijų kūrėjų paieška ir parama jiems 
teikiant konsultacijas mažosioms ir 
mikroįmonėms, parama vidutinio dydžio 
įstaigoms padedant joms įgyvendinti 
inovacijų kultūros skatinimo priemones, 
bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų 
centrais, parama įgyvendinant inovacijas 
ir komerciškai jas išnaudojant;

Or. en

Pakeitimas 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) įmonių ir mokslinių tyrimų centrų 
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ryšių ir sąveikos plėtra, aukštasis mokslas 
ir jo plėtra;

Or. fr

Pakeitimas 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinkamų sąsajų ir sąveikų su 
programa „Horizontas 2020“ vystymas;

Or. en

Pakeitimas 364
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinkamų sąsajų ir sąveikų su 
programa „Horizontas 2020“ vystymas;

Or. en

Pakeitimas 365
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinkamų sąsajų ir sąveikų su 
programa „Horizontas 2020“ vystymas;



AM\903902LT.doc 149/165 PE491.053v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 366
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parama mokslo ir technologijų parkų 
plėtrai ir restruktūrizavimui, įskaitant 
mokslo ir technologijų įstaigų ir įmonių 
strateginės sąveikos skatinimą, įmonių 
inkubatorių ir technologijų įmonių verslo 
veiklos skatinimo įstaigų steigimas bei 
regioninių investicijų į konkurencingus ir 
technologijų centrus didinimas; 

Or. pt

Pagrindimas

Mokslo ir technologijų parkus reikėtų įtraukti į svarbiausius tikslus, nes jais skatinama įvairių 
įstaigų strateginė sąveika viename verslo sektoriuje. Tikslas – kad regionai investuotų į 
renovuotas sritis, pritraukdami specializuotas įmones, kuriančias bendradarbiavimo tinklus 
su universitetais ar mokslinių tyrimų centrais. Teritorinę plėtrą gali skatinti investicijos į 
infrastruktūrą, o ji savo ruožtu skatina įmonių lokalizavimą.

Pakeitimas 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Sąjungos kultūros ir 
kūrybos paveldo išsaugojimas ir 
populiarinimas:
(a) dalyvaujamosios ir bendros kultūros 
politikos, orientuotos į materialiojo ir 
nematerialiojo Europos kultūros paveldo 
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rėmimą ir geresnę sklaidą, skatinimas 
siekiant užtikrinti šalutinį poveikį 
ekonomikai ir pažinimui;
(b) eksperimentų, naujovių bei verslumo 
kultūros ir kūrybos sektoriuje skatinimas;
(c) darnaus turizmo, įskaitant jūrų 
turizmą, skatinimas teritorijose plėtojant 
veiksmingus, naujoviškus ir kokybiškus 
tinklus bei paslaugas;

Or. it

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas turėtų padėti plačiai panaudoti Europos Sąjungos kultūrą plačiąja 
prasme, užtikrinant, kad teritorijų plėtra vyktų ir globojant bei populiarinant kultūros paveldą 
bei paramą darniam turizmui, eksperimentavimui ir kūrybai.

Pakeitimas 368
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) IRT prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas:

(2) IRT prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas šiomis 
priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) IRT prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas:

(2) IRT plataus prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas:
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Or. en

Pakeitimas 370
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas;

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas bei 
skaitmeninei ekonomikai skirtų ateities ir 
besiformuojančių technologijų ir tinklų 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas;

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas bei 
skaitmeninei ekonomikai skirtų ateities ir 
besiformuojančių technologijų ir tinklų 
plėtojimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) IRT produktų ir paslaugų, elektroninės 
prekybos tobulinimas ir IRT paklausos 
didinimas;

(b) skaitmeninių ir IRT produktų ir 
paslaugų, elektroninės prekybos 
tobulinimas ir IRT paklausos didinimas;

Or. fr

Pakeitimas 373
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir 
e. sveikatos programų tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties, e. mokymo, e. 
kultūros ir e. sveikatos programų 
tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRC e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRC e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties, e. sveikatos 
programų ir interneto kultūros
tobulinimas;

Or. fr

Pakeitimas 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. kultūros, e. įtraukties ir 
e. sveikatos programų tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 377
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, e. kultūros,
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 378
Bogusław Sonik
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. kultūros, e. įtraukties ir 
e. sveikatos programų tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 379
Nuno Teixeira

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų bei švietimo technologijų 
platformų tobulinimas;

Or. pt

Pagrindimas

Be technologijų investicijų į mokymosi, sveikatos ir e. įtraukties programas, reikėtų taip pat 
įtraukti investicijas į švietimą, pvz., e. mokymosi ir b. mokymosi platformas nuotolinio 
mokymosi srityje.

Pakeitimas 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) taikomųjų IRT energetikos sistemų 
valdymo ir kontrolės programų 
tobulinimas;
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Or. en

Pakeitimas 381
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) taikomųjų IRT energetikos sistemų 
valdymo ir kontrolės programų 
tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 382
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) taikomųjų IRT energetikos sistemų 
valdymo ir kontrolės programų 
tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) IRT produktų ir paslaugų 
prieinamumo nepalankiomis sąlygomis 
gyvenančių asmenų grupėms skatinimas;
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Or. en

Pakeitimas 384
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) taikomųjų IRT energetikos sistemų 
valdymo ir kontrolės programų 
tobulinimas;

Or. en

Pakeitimas 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) IRT produktų ir paslaugų 
prieinamumo nepalankiomis sąlygomis 
gyvenančių asmenų grupėms skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 386
Fiorello Provera

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) IRT produktų ir paslaugų 
prieinamumo su nuolatiniais gamtiniais 
trūkumais susiduriantiems regionams, 
kaip minėta Reglamento (ES) Nr. 
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[...]/2012 [BNR] 10 straipsnyje, 
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 387
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) IRT produktų ir paslaugų 
prieinamumo su nuolatiniais gamtiniais 
trūkumais susiduriantiems regionams, 
kaip minėta Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 10 straipsnyje, 
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 388
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, visų pirma, MVĮ 
konkurencingumo ir tvarumo didinimas 
šiomis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) MVĮ konkurencingumo ir tvarumo
didinimas:

Or. en

Pakeitimas 390
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo 
didinimas:

Or. de

Pagrindimas

Be MVĮ, kurioms neabejotinai turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, investicijos turėtų 
būti įmanomos ir į kitas įmones. Priede nurodomi rodikliai turėtų būti atitinkamai 
pakoreguoti.

Pakeitimas 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, visų pirma MVĮ,
konkurencingumo didinimas:

Or. fr

Pakeitimas 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, visų pirma, MVĮ 
konkurencingumo didinimas:

Or. en

Pakeitimas 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, ypač MVĮ, taip pat socialinių 
įmonių ir socialinės ekonomikos įmonių,
konkurencingumo didinimas:

Or. es

Pakeitimas 394
Michael Theurer

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo 
didinimas:

Or. de

Pakeitimas 395
Bogusław Sonik
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) MVĮ konkurencingumo ir tvarumo
didinimas:

Or. en

Pakeitimas 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) įmonių, visų pirma, MVĮ 
konkurencingumo didinimas šiomis 
priemonėmis:

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų remti visas Europos įmones pagal Europos pramonės politiką.

Pakeitimas 397
Hermann Winkler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo ir verslo 
perdavimo skatinimas; priemonių, 
kuriomis MVĮ būtų teikiama tolesnė 
pagalba ir pagalba jų veiklai stabilizuoti, 
skatinimas ir investicijų į individualias 
įmones skatinimas;
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Or. de

Pakeitimas 398
Ramona Nicole Mănescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, esamų įmonių atgaivinimas, 
be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius, taip pat ir regionuose, 
susiduriančiuose su dideliais ekologiniais, 
klimato ar demografiniais sunkumais 
vystant sąveiką su ESF; 

Or. en

Pakeitimas 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, visų pirma, regionuose, 
susiduriančiuose su dideliais 
visuomeniniais sunkumais, kaip antai 
nepasiturintys miestų rajonai, vystant 
sąveiką su ESF, taip pat ekologinio ir 
tvaraus turizmo projektų skatinimas; 

Or. xm
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Pagrindimas

Skurdžiuose miestų rajonuose gyvena nemažai verslių žmonių, kurie dažnai neturi 
pakankamai lėšų ar žinių verslui pradėti, nes investuotojai paprastai nevertina tokių rajonų.

Pakeitimas 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius;

Or. en

Pakeitimas 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, atsižvelgiant konkrečiai į 
įmones steigiančias moteris;

Or. en

Pakeitimas 402
Fiorello Provera
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Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, visų pirma, regionuose, 
susiduriančiuose su dideliais ekologiniais, 
klimato ar demografiniais sunkumais, 
pvz., kalnuotose vietovėse, vystant sąveiką 
su ESF; 

Or. en

Pakeitimas 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, įskaitant rizikos kapitalo tipo 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir įmonių steigimo, perdavimo ir 
(arba) susigrąžinimo skatinimas;
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Or. fr

Pakeitimas 405
Richard Seeber

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo ir įmonių 
perdavimo skatinimas, visų pirma 
regionuose, kurie susiduria su dideliais 
aplinkos arba klimato nulemtais arba 
demografiniais sunkumais, kaip antai 
kalnų regionai;

Or. de

Pagrindimas

Kalnų regionai susiduria su gamtos nulemtais ypatingais iššūkiais. Jie turi kovoti su labai 
įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, emigracija ir ekonominiais trūkumais. Todėl šiuo atveju 
būtinas integruotas požiūris teikiant paramą iš struktūrinių fondų.

Pakeitimas 406
Bogusław Sonik

Reglamento pasiūlymas
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas, visų pirma, regionuose, 
susiduriančiuose su dideliais ekologiniais, 
klimato ar demografiniais sunkumais, 
pvz., kalnuotose vietovėse, vystant sąveiką 
su ESF; 
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