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Pakeitimo projektas 6650 === REGI/6650 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 03 18 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Regionų konkurencingumas ir užimtumas
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Rezervas

Iš viso 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6651 === REGI/6651 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 03 19 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos teritorinis bendradarbiavimas
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Rezervas

Iš viso 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6652 === REGI/6652 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 04 01 straipsnis — Sanglaudos fondas. Ankstesnių projektų užbaigimas (iki 2007 m.)
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Rezervas

Iš viso p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Pakeitimo projektas 6653 === REGI/6653 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 01 04 02 punktas — Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) — Regioninės plėtros 
komponentas. Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Rezervas

Iš viso 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Atsižvelgus į biudžeto lėšų panaudojimą 2009 m., matome, kad reikia išlaikyti administracinio valdymo 
išlaidų lygį. 2010 m. jau paskirta 86 proc. lėšų, tikimasi, kad jų panaudojimo lygis sieks 100 proc.
Dėl pasiūlyto lėšų mažinimo daroma žala ES delegacijų ir pagrindinių buveinių pajėgumams tvirtinti 
operacijų įgyvendinimą ir vykdyti ex ante kontrolę bei stebėseną. Tai pat iškiltų pavojus lėšų panaudojimo 
gebėjimui, patikimam finansų valdymui, finansinių sandorių teisėtumui ir tvarkingumui bei teisiniams 
įsipareigojimams.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6654 === REGI/6654 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 05 02 straipsnis — Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA). Regioninės plėtros komponentas
Pataisyti skaičiai ir teisinį pagrindą taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Rezervas

Iš viso 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

Teisinis pagrindas:
Pataisyti tekstą taip:
2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (IPA) (OL L 210, 2006 7 31, p. 82). 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA) (OL L 210, 2006 7 31, p. 82). 
Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. Įsipareigojimų asignavimų mažinimas visiškai 
prieštarauja daugiametei preliminariai finansinei programai. Valstybės kandidatės investavo siekdamos 
parengti daugiametes programas, užtikrinti institucinius pajėgumus ir atitinkamą projektų planavimą 
tikėdamos, kad bus laikomasi šių įsipareigojimų. Jei, kaip siūloma, bus sumažintos lėšos, šalys negalės 
tinkamai pasiruošti sudaryti daugiametį biudžetą ir daugiametes programas, kurie yra struktūrinių fondų 
pagrindas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6655 === REGI/6655 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
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-------------------------------
13 03 04 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užbaigimas. 2 tikslas (laikotarpiu nuo 2000 
m. iki 2006 m.)
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Rezervas

Iš viso p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6656 === REGI/6656 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 25
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Atsinaujinančios energijos šaltinių vystymo programa atokiausiuose regionuose
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Atsinaujinančios energijos šaltinių vystymas ir naujų atsinaujinančios energijos formų paieška 
atokiausiuose regionuose gali būti didelis privalumas visai Europos Sąjungai. 
Atokiausių regionų energetikai būdinga visiška energijos sistemų izoliacija (salynuose padėtis dar 
sudėtingesnė), maža tiekimo apimtis ir didelė priklausomybė nuo vos vieno iškastinės energijos šaltinio. Ši 
unikali padėtis įrodo, kad minėtosios teritorijos labai pažeidžiamos palyginti su kontinentiniais regionais, 
taigi specialus Bendrijos bandomojo projekto vykdymas šioje srityje pateisinamas.
Be to, dėl klimato kaitos neišvengiamai brangs tradicinės energijos gamybos, kuri grindžiama iškastinės 
energijos šaltiniais, sąnaudos ir didės nesaugumas energijos tiekimo sąlygų požiūriu. Kita vertus, nors 
elektros ir dujų rinkų liberalizavimas pasitarnaus kuriant bendrą šio sektoriaus rinką, atokiausi regionai 
tuo negalės pasinaudoti dėl jų rinkoms būdingos specifikos. 
Atokiausi regionai turi didelį potencialą atsinaujinančios energijos šaltinių srityje, kadangi jie disponuoja 
gausiais gamtiniais ištekliais (tai vėjas, jūros potvyniai, saulė, ugnikalniai ir t. t.) ir šiuose regionuose 
skatinama tiekti švarią energiją mažinant vartojimą ir priklausomybę nuo iškastinio kuro. Atsižvelgiant į 
strateginę atokiausių regionų svarbą ir į itin didžiules jų mastu vykdomų projektų išlaidas, šiam 
potencialui vystyti būtina ne tik nuolatinė finansinė Bendrijos parama, bet ir pažangus bandomojo 
projekto įgyvendinimas, kurio dėka daugeliui kitų Europos regionų bus atvertas kelias į šio pobūdžio 
vystymąsi.
Pagrindimas:
Atsinaujinančios energijos šaltinių vystymas ir naujų atsinaujinančios energijos formų paieška atokiausiuose 
regionuose gali būti didelis privalumas visai Europos Sąjungai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Pakeitimo projektas 6657 === REGI/6657 ===

Pateikė Hoarau Elie, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Programa, pagal kurią salose skatinama naudoti augalinius filtrus iš nendrių
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Buitinių nuotekų valymo klausimas, kurį nelengva spręsti ir kontinentinėse kaimo teritorijose, tampa dar 
sudėtingesnis neurbanizuotose atokiausių regionų vietovėse.
Iki šiol bendruomenės, turinčios mažiau negu 2000 gyventojų, turėjo tenkintis nepriimtinais sprendimais 
nuotekų valymo srityje. Nedideli nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose naudojamas aktyvusis dumblas, 
teoriškai gali užtikrinti aukštos kokybės nutekamuosius vandenis, tačiau juos eksploatuoti sudėtinga, nes, 
viena vertus, elektromechaniniai įrenginiai nusidėvi ir juos būtina atnaujinti, antra vertus, būtina 
užtikrinti nuolatinį svarbios dumblo gamybos administravimą.
Paprastai vien tik visų rūšių vandenis naudojantys rezervuarai ir veiksmingos organinės medžiagos, 
kurios geriausiu atveju negali viršyti 50 proc., negali užtikrinti patenkinamos kokybės nuotekų, jeigu 
netaikomas papildomas aerobinis apdorojimas. Be to, jeigu dumblas (vadinamosios nuotekos) užima 50 
proc. naudojamos talpos, jis turi būti šalinamas. Šios nuotekos turi būti patalpinamos į didesnius 
įrenginius, kuriuose jos bus apdorojamos siekiant apriboti jų poveikį, tačiau taip didinama įrenginių, 
kuriuose talpinamos nuotekos, atliekama įprasta dumblo gamyba.
Svarbu, kad atokiausiuose regionuose ir salose būtų vis labiau domimasi augaliniais filtrais iš nendrių, 
kurių pajėgumų ir eksploatavimo išlaidų santykis geriausias.
Pagrindimas:
Buitinių nuotekų valymo klausimas, kurį nelengva spręsti ir kontinentinėse kaimo teritorijose, tampa dar 
sudėtingesnis neurbanizuotose atokiausių regionų vietovėse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6658 === REGI/6658 ===

Pateikė Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, Regioninės 
plėtros komitetas

-------------------------------
Papildyti: 13 03 27

2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Bendradarbiavimo Dunojaus regione stiprinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
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2009 m. birželio 19 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba oficialiai paprašė Europos Komisijos iki 2010 
m. pabaigos pateikti ES strategiją dėl Dunojaus regiono. Ši strategija bus pradėta taikyti 2011 m. 
pradžioje, kai Europos Sąjungai pirmininkaus Vengrija. Strategiją papildys veiksmų planas, kuris bus 
nuolat plėtojamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į valstybių narių pasiūlymus. Šis bandomasis projektas / 
parengiamieji veiksmai būtini siekiant parūpinti būtinus pajėgumus ir užtikrinti tinkamą ES strategijos 
dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo valdymą.
ES strategija dėl Dunojaus regiono turėtų būti įgyvendinta panaudojant visus prieinamus Europos 
Sąjungos, jos valstybių narių ir tarptautinių finansinių institucijų bei privataus kapitalo finansavimo 
išteklius. Dėmesys turėtų būti sutelktas į geresnius, efektyvesnius ir veiksmingesnius įvairių finansavimo 
priemonių koordinavimo būdus. 
Lėšos skiriamos su Dunojaus regionu susijusiems veiksmams finansuoti:
– Dunojaus regiono tapatybei stiprinti rengiant mokymus ir gerinant valdymą,
– regiono socialiniam ir ekonominiam konkurencingumui skatinti,
– kaimyninėms šalims įtraukti visapusiškai naudojantis dinamišku Dunojaus regiono potencialu tokiose 
politikos srityse, kaip vidaus vandenų laivyba, transportas, ryšiai, aplinka, energetika – tai padėtų spręsti 
bendrus prie Dunojaus upės esančių šalių klausimus / problemas.
Pagrindimas:
Šie parengiamieji veiksmai būtini siekiant parūpinti būtinus pajėgumus ir užtikrinti tinkamą ES strategijos 
dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo valdymą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6659 === REGI/6659 ===

Pateikė Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, Regioninės 
plėtros komitetas

-------------------------------
Papildyti: 13 03 28

2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Bendradarbiavimo Dunojaus regione stiprinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
2009 m. birželio 19 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba oficialiai paprašė Europos Komisijos iki 2010 
m. pabaigos pateikti ES strategiją dėl Dunojaus regiono. Ši strategija bus pradėta taikyti 2011 m. 
pradžioje, kai Europos Sąjungai pirmininkaus Vengrija. Strategiją papildys veiksmų planas, kuris bus 
nuolat plėtojamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į valstybių narių pasiūlymus. Šis bandomasis projektas / 
parengiamieji veiksmai būtini siekiant parūpinti būtinus pajėgumus ir užtikrinti tinkamą ES strategijos 
dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo valdymą.
ES strategija dėl Dunojaus regiono turėtų būti įgyvendinta panaudojant visus prieinamus Europos 
Sąjungos, jos valstybių narių ir tarptautinių finansinių institucijų bei privataus kapitalo finansavimo 
išteklius. Dėmesys turėtų būti sutelktas į geresnius, efektyvesnius ir veiksmingesnius įvairių finansavimo 
priemonių koordinavimo būdus. 
Lėšos skiriamos su Dunojaus regionu susijusiems veiksmams finansuoti:
– Dunojaus regiono tapatybei stiprinti rengiant mokymus ir gerinant valdymą,
– regiono socialiniam ir ekonominiam konkurencingumui skatinti,
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– kaimyninėms šalims įtraukti visapusiškai naudojantis dinamišku Dunojaus regiono potencialu tokiose 
politikos srityse, kaip vidaus vandenų laivyba, transportas, ryšiai, aplinka, energetika – tai padėtų spręsti 
bendrus prie Dunojaus upės esančių šalių klausimus / problemas.
Pagrindimas:
Šis bandomasis projektas būtinas siekiant parūpinti būtinus pajėgumus ir užtikrinti tinkamą ES strategijos 
dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo valdymą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6660 === REGI/6660 ===

Pateikė Deutsch Tamás, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 29
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
13 03 29 straipsnis — Bandomasis projektas. ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo pokyčiais 
grindžiama visos Europos kompetencijos ir pažangos platforma, skirta Europos regionams, įskaitant 
makroregionus (Dunojaus ir Baltijos jūros regionai)
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Bendri projekto tikslai:
1) Sukurti bendrą platformą, su kurios pagalba būtų galima naudotis regionų kompetencija.
2) Parengti kompetencijos planus, kuriais remiantis būtų galima apžvelgti kiekvieno regiono (įskaitant 
makroregionus) ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus projektus.
3) Remti naujų sprendimų, susijusių su kompetencijos valdymu ir projektų informacija, tobulinimą ir 
vystymą bei kurti tinklus.
Nauda pasiekus su šiais trimis pagrindiniais aspektais susijusius tikslus:
Kadangi kompetencija bus regimesnė ir prieinamesnė, regionai galės lengviau megzti naujus 
bendradarbiavimo ryšius.
Kadangi bus gaunama išsamesnės informacijos apie kompetenciją ir projektų rezultatus, galės būti 
patobulintas strateginis sprendimų priėmimas ES politikos, regioninės politikos, verslo ir nevyriausybinių 
organizacijų srityse.
Pagerinus prieigą pramonės atstovams bus galima lengviau komerciškai pritaikyti projektų rezultatus.
Galės būti užtikrintas veiksmingesnis pozicionavimas, kadangi jis bus grindžiamas apčiuopiama 
kompetencija.
Bus skatinamas ES regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumas.
Svarbiausios sąvokos: 
ES regioninė politika, ES struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, Baltijos jūros ir Dunojaus strategija, 
2011 m. Vengrijos pirmininkavimas ES, regioninė ir ekonomikos plėtra, skaidrumas
Pagrindimas:
Norima sukurti bendrą platformą, su kurios pagalba būtų galima naudotis regionų kompetencija siekiant
skatinti regionų bendradarbiavimą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Pakeitimo projektas 6661 === REGI/6661 ===

Pateikė van Nistelrooij Lambert, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 30
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Regioninio ir vietos bendradarbiavimo gerinimas skatinant ES regioninę politiką 
pasauliniu mastu
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Siekiama tęsti ir stiprinti 2009 m. pradėtą bandomąjį projektą „Regioninio ir vietos bendradarbiavimo 
gerinimas skatinant ES regioninę politiką pasauliniu mastu“.
Pagrindimas:
Pradinis bandomasis projektas buvo itin sėkmingas. Dėl šios priežasties komitetas norėtų tęsti šį projektą 
papildęs jo taikymo sritį ir labiau ją susiejęs su regioninio valdymo vystymu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6662 === REGI/6662 ===

Pateikė Mănescu Ramona Nicole, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 31
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Vietos ir regioninių subjektų, kurie vykdo sanglaudos politikos programas, 
mokymo ir judumo sistema
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
EP, siekdamas teikti pagalbą ir paramą ES vietos subjektams, vykdantiems struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo programas, ypač naujose valstybėse narėse, turėtų parengti mokymo ir judumo sistemą, 
kurią taikant būtų sudarytos sąlygos tobulinti šių subjektų įgūdžiams programų vykdymo srityje ir keistis 
geriausia praktika bei idėjomis, kaip spręsti problemas, su kuriomis jie nuolat susiduria. Taip būtų 
pagerinta bendras valdymas ir institucinių pajėgumų ugdymas programų ir teritorinės politikos 
administravimo srityje.
Veiksmingo vietos valdžios atstovų ir vietos darbuotojų, atsakingų už ES lėšų tvarkymą, mokymo vietoje 
trūkumas yra pagrindinė procedūrinių klaidų, blogos kontrolės ir žemų lėšų įsisavinimo rodiklių 
priežastis. Sukūrus vietoje dirbančių instruktorių tinklą bus padidintas politikos ekonomiškumas ir 
veiksmingumas.
Pagrindimas:
Veiksmingo vietos valdžios atstovų ir vietos darbuotojų, atsakingų už ES lėšų tvarkymą, mokymo vietoje 
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trūkumas yra pagrindinė procedūrinių klaidų, blogos kontrolės ir žemų lėšų įsisavinimo rodiklių priežastis.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6663 === REGI/6663 ===

Pateikė Deutsch Tamás, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 32
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Regioninis jaunimo bendradarbiavimo mechanizmas Vidurio ir Pietryčių 
Europoje
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Bendri projekto tikslai:
1) Stiprinti ES šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių regioninės integracijos procesą kuriant 
partnerystę ir skatinant jaunimą dalyvauti
2) Sukurti nuolatinę regioninę piliečių bendradarbiavimo ir mainų instituciją įtraukiant jaunus Vakarų 
Balkanų ir Pietryčių Europos šalių, taip pat Vidurio Europos ES valstybių narių piliečius
3) Įgyvendinti bendrus projektus mokslo, švietimo, žmogaus teisių, kalbų, kultūros ir sporto srityse 
siekiant dalyvaujančiuose regionuose sukurti tvirtus tinklus
4) Institucionalizuoti tarpvalstybines iniciatyvas regione dalyvaujant jauniems piliečiams.
Nauda pasiekus šiuos tris pagrindinius tikslus:
 Visapusiškas visuomenių, kurioms daro įtaką ES plėtros ir integracijos procesas, savitarpio supratimas. 
 Strateginio bendradarbiavimo bendrose ES politikos srityse, kuris turi būti įgyvendintas glaudžiai 
bendradarbiaujant ateityje, parengimas.
 Konkrečios regioninės darbotvarkės siekiant viešai įtraukti jaunus Europos piliečius į ES integracijos 
procesą parengimas.
Pagrindinės sąvokos: 
ES regioninė politika, jaunimo politika, visuomenės dalyvavimas, ES plėtra, regioninis ir ekonomikos 
vystymasis, vienybė įvairovėje
Pagrindimas:
Būtina stiprinti ES šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių regioninės integracijos procesą kuriant 
partnerystę ir skatinant jaunimą dalyvauti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6664 === REGI/6664 ===

Pateikė Hübner Danuta Maria, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 33
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. MVĮ skatinimas taikyti konkurencingumo ir naujovių standartus
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Projekto tikslas – sudaryti mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) palankesnes sąlygas taikyti 
techniniams standartams, kaip priemonei jų konkurencingumui ir naujovėms skatinti.
MVĮ organizacijos, pvz., profesinės sąjungos ir prekybos rūmai, turi imtis šių iniciatyvų: 
 išsamiau informuoti MVĮ apie sektoriams būdingus ir horizontaliuosius standartus;
 rengti ekspertams skirtus mokymus standartų laikymosi srityje;
 rengti ekspertams skirtus mokymus standartizacijos srityje (t. y. rengti mokymus ekspertams, kad jie 
galėtų dalyvauti standartų kūrimo procesuose); 
 parengti MVĮ skirtas standartų įgyvendinimo gaires.
Projektų geografinė apimtis aprėpia visą Europos Sąjungos teritoriją, kurioje įgyvendinamas bandomasis 
projektas, pageidautina, kad teritorija būtų apribota įtraukiant tris ES tipiškai reprezentuojančias 
valstybes, taigi turėtų būti derinamos Rytų ir Vakarų Europos valstybės, taip pat mažos ir didelės valstybės 
narės. 
Europos Komisijai siūloma pasirinkti vieną ar kelis Prancūzijos, Lenkijos ir Danijos regionus.
Pagrindimas:
Projekto tikslas – sudaryti mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) palankesnes sąlygas taikyti 
techniniams standartams, kaip priemonei jų konkurencingumui ir naujovėms skatinti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6665 === REGI/6665 ===

Pateikė Surján László, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 34
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
13 03 34 straipsnis — Bandomasis projektas. Bendros regioninės tapatybės ir tautų santarvės Dunojaus 
makroregione linkme
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Organizuojamos jaunimui skirtos mokymo programos ir seminarai, kurių tikslas – pabrėžti bendrą 
Dunojaus makroregione gyvenančių tautų regioninę tapatybę, kad vykdant programas, pagal kurias 
šviečiama visuomenė ir sudaromos kultūrinių mainų galimybės, būtų prisidėta prie pažangios, tvarios, į 
ateitį orientuotos Europos sambūvio dimensijos sukūrimo. Taigi įgyvendinant bandomąjį projektą turi 
būti skatinamas atitinkamų regionų socialinis ir ekonominis stabilumas, įskaitant veiksmus, kuriais 
skatinama bendruomenių sanglauda ir pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo pridėtinė vertė. 
Pagal Europos kaimynystės politiką teritorija, kur įgyvendinamas projektas, turėtų aprėpti Dunojaus 
makroregioną ir kaimynines šalis. Programose, kurioms galėtų būti skirtos lėšos, turėtų dalyvauti 
mažiausiai trys šio regiono valstybės narės.
Pagrindimas:
Taigi pagal bandomąjį projektą skatinamas atitinkamų regionų socialinis ir ekonominis stabilumas, įskaitant 
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veiksmus, kuriais skatinama bendruomenių sanglauda ir pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo pridėtinė 
vertė.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6666 === REGI/6666 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

04 01 04 13 punktas — Pasirengimo narystei priemonė (IPA) — Žmogiškieji ištekliai — Administracinio 
valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Rezervas

Iš viso 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (PB) numatytos sumos. Ateinančių 12 mėnesių darbo plane numatyta, kad 
sutarčių bus sudaroma 50 % daugiau, palyginti su bendru sutarčių, sudarytų per pastaruosius du metus, 
kiekiu. Bet koks lėšų mažinimas darys įtaką, kalbant apie naudojimosi personalo paslaugomis galimybę, ir 
tiesioginį poveikį darbo kokybei ir Komisijos gebėjimui pasiekti rezultatų. 2010 m. jau panaudota 85 % lėšų.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6667 === REGI/6667 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

04 06 01 straipsnis — Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA). Žmogiškųjų išteklių vystymas
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Rezervas

Iš viso 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (PB) numatytos sumos. Įsipareigojimų asignavimų mažinimas visapusiškai 
prieštarauja daugiametei preliminariai finansinei programai. Šalys kandidatės, tikėdamos, kad minėtieji 
įsipareigojimai bus vykdomi, investavo į daugiamečių programų, institucinių pajėgų kūrimą ir atitinkamų 
projektų planavimą. Jei, kaip siūloma, bus sumažintos lėšos, šalys negalės tinkamai pasiruošti sudaryti 
daugiametį biudžetą ir daugiametes programas, kurie yra struktūrinių fondų pagrindas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6668 === REGI/6668 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

22 01 04 01 punktas — Pasirengimo narystei pagalba. Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
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2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

Rezervas

Iš viso 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (PB) numatytos sumos. Lėšų mažinimas labai neigiamai paveiks ES 
delegacijų ir pagrindinių buveinių gebėjimą tvirtinti įgyvendinamus veiksmus ir vykdyti stebėsenos, 
vertinimo ir audito funkcijas. Bet koks lėšų mažinimas darys įtaką, kalbant apie naudojimosi personalo 
paslaugomis galimybę, ir tiesioginį poveikį darbo kokybei ir Komisijos gebėjimui pasiekti rezultatų. 2009 m. 
buvo panaudota 98 %biudžeto lėšų. Manoma, kad 2010 m. bus panaudota 100 % lėšų; jau panaudota 87 % 
lėšų.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6669 === REGI/6669 ===

Pateikė Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 05 03 02 punktas — Tarptautinis bendradarbiavimas. 4 išlaidų kategorijos įnašas
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Rezervas

Iš viso 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6670 === REGI/6670 ===

Pateikė Olbrycht Jan, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 35
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Rezervas

Iš viso 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - RURBAN - Partnership for sustainable urban-rural development 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
The Lisbon Treaty adds a third, territorial dimension to the European Union's goal of promoting 
economic and social cohesion. The EU's aim to reduce the disparities in development of different 
territories can be achieved among others by assuring a balanced urban-rural development.
More specifically, the preparatory action should aim to:
- identify common challenges and potentials of urban and rural areas,
- review existing urban-rural partnerships in the EU member states, identify areas of cooperation and 
local/regional actors involved (public, private, NGOs, etc.),
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- identify innovative good practice examples of urban-rural cooperation in existing partnerships,
- create a model for an urban-rural partnership and elaborate a guide for this partnership to be possibly 
used in the European Commission's Strategic Guidelines on cohesion for the next programming period 
after 2013. 
The preparatory action should be implemented in the years 2011 - 2012.
Pagrindimas:
Imantis šių parengiamųjų veiksmų siekiama, kad būtų sukurtas miestų ir juos supančių kaimo regionų 
partnerystės modelis ir užtikrintas geresnis įvairių veikėjų bendradarbiavimas kuriant ir vykdant bendras 
kaimo ir miesto iniciatyvas vadovaujantis integruotu požiūriu. Šiuo modeliu būtų galima naudotis kitu 
programavimo laikotarpiu vykdant miesto ir kaimo vystymosi projektus, prie kurių finansavimo prisideda 
Europos Sąjunga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6671 === REGI/6671 ===

Pateikė Durant Isabelle, Alfonsi François, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

13 03 19 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos teritorinis bendradarbiavimas
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Rezervas

Iš viso 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Pastabos:
Po pastraipos:
Šis asignavimas skirtas finansuoti programas pagal .......... ir keistis patirtimi atitinkamu teritoriniu lygiu.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support and promote environment-friendly tourism by co-financing 
transborder cycling networks, such as Euro-Velo and the Iron Curtain Trail..
Pagrindimas:
Parama, skirta pasienio regionų (kaimyninių ES valstybių narių) regioniniams ir vietos transliuotojams arba 
žiniasklaidos bendrovėms, investuojančioms į gretimo regiono programas, finansuoti padės peržengti 
valstybių sienas ir skatinti Europos pilietybės vystymąsi. Ši veikla turėtų būti vystoma remiantis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6672 === REGI/6672 ===

Pateikė Alfonsi François, Durant Isabelle, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

13 05 03 01 punktas — Tarptautinis bendradarbiavimas (CBC). 1-b išlaidų subkategorijos įnašas
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Rezervas

Iš viso 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
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Pastabos:
Po pastraipos:
Šie asignavimai skirti finansuoti ERPF įnašą tarptautinio .......... kurią reikalaujama įgyvendinti valstybėse 
narėse.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support and promote environment friendly tourism, by cofinancing 
transborder cycling networks, such as Euro-Velo and the Iron Curtain Trail.
Pagrindimas:
Parama, skirta pasienio regionų (kaimyninių ES valstybių narių) regioniniams ir vietos transliuotojams arba 
žiniasklaidos bendrovėms, investuojančioms į gretimo regiono programas, finansuoti padės peržengti 
valstybių sienas ir skatinti Europos pilietybės vystymąsi. Ši veikla turėtų būti vystoma remiantis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6673 === REGI/6673 ===

Pateikė Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

04 01 04 01 punktas — Europos socialinis fondas (ESF) ir ne veiklai skirta techninė pagalba —
Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Rezervas

Iš viso 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

Pastabos:
Po sąrašo pradedant:
– paramos išlaidoms (reprezentacinėms išlaidoms, mokymo, susirinkimų, komandiruočių, vertimo 

išlaidoms),
– ..........
ir baigiant:
– išlaidoms, skirtoms centrinių būstinių išorės personalui .......... arba agentūrų personalo), neviršijant 5 

000 000 EUR.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 01 punktas — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Rezervas

Iš viso 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Pastabos:
Po sąrašo pradedant:
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– paramos išlaidas (reprezentacines išlaidas, mokymo, susirinkimų, komandiruočių, vertimo išlaidas),
– ..........
ir baigiant:
– centrinių būstinių išorės personalo (sutartininkų, .......... agentūrų personalo) išlaidas, neviršijant 3 060 

000 EUR.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 02 punktas — Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) — Regioninės plėtros 
komponentas. Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Rezervas

Iš viso 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Pastabos:
Po sąrašo pradedant:
– PNPP regioninės plėtros komponento daugiamečių programų .......... valstybėse pagalbos gavėjose 

veikiančios delegacijos,
– ..........
ir baigiant:
– vertinimo metodų ir keitimosi informacija apie šios srities praktiką gerinimo išlaidoms.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 03 punktas — Sanglaudos fondas (SF) — Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Rezervas

Iš viso 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Pastabos:
Po sąrašo pradedant:
– paramos išlaidas (reprezentacines išlaidas, mokymo, susirinkimų, komandiruočių, vertimo išlaidas),
– ..........
ir baigiant:
– centrinių būstinių išorės personalo (sutartininkų, .......... agentūrų personalo) išlaidas, neviršijant 1 340 

000 EUR.
Įrašyti šį tekstą:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners
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Pagrindimas:
Partnerystės principas ir toliau išlieka labai svarbus vykdant regioninę politiką, taigi reikėtų numatyti 
konkrečią administracijos mokymo ir bendradarbiavimo su NVO ir socialiniais partneriais paramą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6674 === REGI/6674 ===

Pateikė Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 25
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - code of good practices partnership principle 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
The aim of the pilot project is to implement the actions as suggested by EESC, with particular focus on 
the Code of Conduct / guidebook and Network of regions of excellence in partnership 
The Commission together with representatives of the partner categories mentioned in article 11 of 
Regulation 1083/2006 should develop a Code of Good Practice regarding the exercise of the partnership 
principle 
This pilot project also aims to provide for the setting up of a network of " regions of excellence in 
partnership" by regions wanting to share their experience and disseminate good practice.
Particular attention shall be drawn to the experience acquired by the economic and social partners; and 
other bodies representing civil society, environmental partners, non-governmental organisations, and 
bodies responsible for promoting equality between men and women.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Pilot project within the meaning of Article 49(6) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 
25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities 
(OJ L 248, 16.9.2002, p. 1).
Pagrindimas:
Nors siekiant skatinti partnerystės principą imtasi nemažai veiksmų, partnerytės principo taikymo geros 
praktikos kodeksas ir pažangios partnerystės regionų tinklas galėtų naudingai papildyti iki šiol vykdytus 
veiksmus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6675 === REGI/6675 ===

Pateikė Alfonsi François, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 36
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000
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Išlaidų kategorija:
Pilot Project - Connaissance de la stratégie des macrorégions 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
The macroregion strategy put in place in the Baltic is an innovative framework for improving European 
integration from the European „catchment areas“. Other projects are being developed: Danube, Alps, 
Western Mediterranean, Atlantic Arc., etc. 
It is important for other regions to know about the Baltic Sea experience so that other projects can draw 
on the lessons of that experience and be taken into account in future cohesion policies.
Proposed action: 
1. Organise an event in the Baltic Sea to familiarise all interested European regions with the Baltic 
approach and the principles of a macroregion: EUR 200 000
2. Organise a seminar in Brussels to support the national and regional authorities involved in a 
macroregion project: EUR 150 000
3. Draw up and publicise a framework document on macroregions: EUR 150 000
TOTAL pilot project: 500 000 €
Pagrindimas:
Svarbu geriau susipažinti su patirtimi Baltijos jūros regione, kad vykdant kitus projektus būtų galima iš jos 
pasimokyti ir būtų galima į ją atsižvelgti vykdant būsimą sanglaudos politiką.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6676 === REGI/6676 ===

Pateikė Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 18 01
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Rezervas

Iš viso 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - Building sustainable regeneration 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
The pilot project aims to support the demolition and reconstruction of obsolete and deteriorated 
residential buildings within the European cities and the introduction of innovative and advanced criteria 
for constructive safety, engineering quality, sustainability and energy efficiency. The project should 
finance:
- the selection of at least 5 testing sites in European urban areas, highly populated, with a strong need of 
building regeneration interventions; 
- the definition of advanced safety requirements with a view to each specific context (i.e. anti-seismic 
measures) and of quality requirements for the residential structures engineering and construction, 
including the design of private and common spaces, the selection of materials, technical solutions, etc.;
- the definition of energy saving targets and energy mix with a higher usage of renewable sources for the 
new residential buildings;
- the selection of the most effective financial tools to promote the regeneration of deteriorated urban areas 
and the innovation in the construction industry (revolving funds, State/Regional aid, interest rates 
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subsidies, public-private partnership, ecc.);
- the definition of a set of measures to offer temporary housing alternatives to the residents of the testing 
sites areas and the involvement of them and of the local communities in the re-designing process;
- the start-up of regeneration programs in the testing areas, according to local urban development plans.
Pagrindimas:
Blogos būklės pastatų miestų gyvenamuosiuose rajonuose nugriovimas ir atstatymas taikant pažangesnius 
kriterijus – tai galimybė naujai suprojektuoti kritinės būklės miesto erdves, skatinti socialinį ir ekologinį 
tvarumą, užkirsti kelią nekontroliuojamoms statyboms pajūrio ir žaliosiose zonose ir remti statybos 
pramonės naujoves. Atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2010“ iškeltus tikslus, projekte dėmesys skiriamas 
tvariam vystymuisi, socialinei įtraukčiai ir ekologiškam augimui.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6677 === REGI/6677 ===

Pateikė Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 04 02 21
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - Renewable Jobs 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
The Pilot Project aims to promote academic and vocational training programs focused on the needs of the 
transition to a greener growth model and, in particular, of the European renewable energy industry. The 
growth of a competitive hydro, solar, eolic, geothermal, sea and biomass energy generation business 
depends also on the availability of qualified workforce and skills. 
The project should finance the creation of a network of academic and vocational training centres offering 
education and professional growth opportunities in the field of renewable energies to European students 
and workers, with special path for displaced workers of traditional industry sectors in crisis.
Pagrindimas:
Tvarus augimas, ekologiškų darbo vietų kūrimas ir teršalų išmetimo mažinimas – tai labai svarbūs tikslai 
siekiant įveikti krizę ir valorizuoti ES pramonę. ES negali būti tik atsinaujinančiosios energijos gamybos 
technologijų, sukurtų už jos ribų, naudotoja. ES pramonė gali pirmauti kuriant, gaminant ir platinant naujus 
produktus ir ieškant sprendimų, kad būtų galima išplėsti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, didnti 
konkurencingumą, kurti darbo vietas ir skatinti tvarų augimo modelį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6678 === REGI/6678 ===

Pateikė Manner Riikka, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

13 03 18 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Regionų konkurencingumas ir užimtumas
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai
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2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Rezervas

Iš viso 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Pastabos:
Pataisyti tekstą taip:
This appropriation is intended to cover the programmes under the ERDF objective of the regional 
competitiveness in the programming period 2007 to 2013. This objective shall, outside the least-developed 
regions, be aimed at strengthening regions’ competitiveness and attractiveness as well as employment by 
taking into consideration the goals set in the EU 2020 strategy.Šie asignavimai skirti finansuoti programas 
pagal ERPF regionų konkurencingumo tikslą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Šiuo tikslu (išskyrus 
mažiausiai išsivysčiusius regionus) siekiama stiprinti regionų konkurencingumą, patrauklumą ir užimtumą. 
Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Svarbu veiksmingai naudoti struktūrinių fondų lėšas siekiant įveikti krizę ir sukurti konkurencingus Europos 
regionus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6679 === REGI/6679 ===

Pateikė Scurria Marco, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 37
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - Network of European urban communities for young people 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
For young people living in the suburban areas of the big European towns social advancement through 
education, access to good jobs and social security is problematic especially in a period of economic crisis. 
The existing communities already deeply involved to avoid young people to be exposed to criminality and 
social exclusion need to join a European network to improve methods via an effective exchange of best 
practices.
Pagrindimas:
Ištikus krizei, būtina jaunimo labui imtis specifinių priemonių siekiant sumažinti nusikalstamumą ir pagerinti 
ateities perspektyvas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6680 === REGI/6680 ===

Pateikė van Nistelrooij Lambert, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------
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Papildyti: 13 03 38
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Rezervas

Iš viso 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Išlaidų kategorija:
Techninė pagalba ir informavimas apie ES Baltijos jūros strategiją 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Suma, paskirta siekiant užtikrinti: 1) deramą informacijos teikimą pasinaudojant informaciniais 
biuleteniais (taip pat internetu), pranešimais, konferencijomis ir ypač metiniu forumu; 2) sėkmingą 
strategijos valdymą pasinaudojant sukurta decentralizuota sistema ir visų pirma prioritetinių sričių 
koordinatorių ir pagrindinių projektų vadovų sistemos veikimą. 
Pagrindimas:
Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos Baltijos jūros strategijos sėkmę, būtina skatinti, kad valdymas ir 
įgyvendinimas vyktų pagal Komisijos komunikate (COM(2009)248 galutinis) išdėstytus principus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6681 === REGI/6681 ===

Pateikė van Nistelrooij Lambert, Regioninės plėtros komitetas
-------------------------------

Papildyti: 13 03 39
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Preparatory Action - Enhancing regional and local cooperation through the promotion of EU regional 
policy on a global scale 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
This preparatory action aims to continue developing a comprehensive strategy that would promote 
knowledge of, and experience from, EU regional policy for third countries, on the basis of the successful 
implementation of a previous EP pilot project. This strategy should include the organisation of 
international events, information activities, network building between regional and local stakeholders, 
development of joint projects and new regional partnerships, as well as the exchange of good practices 
between regions. By promoting the EU cohesion policy model as a success story through a number of 
regional dialogues, the EU will use these actions to exemplify and advance its values, fundamental 
principles, organisational structures and policies on a global scale. Cooperation with international 
organisation active in this field (FOGAR, UCLG) will prove to be particularly beneficial to that end. 
Legal basis:
Preparatory action within the meaning of Article 49(6) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/ 
2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of European 
Communities (OJ L248, 16.9.2002, p.1), as last amended by Regulation (EC) No 1525/2007 (OJL 343, 
27.12.2007, p.9)
Pagrindimas:
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Tarptautinė sanglaudos politikos dimensija susiformavo visai neseniai. Šį procesą didžia dalimi paskatino 
papildomoms galimybės, atsiradusios vykdant bandomąjį projektą „Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo 
skatinimas platinant informaciją apie ES regioninę politiką pasauliniu mastu“. Šiais parengiamaisiais 
veiksmais siekiama, kad toliau būtų dedamos minėtos pastangos ir dėmesys telkiamas į regioninį valdymą, 
vietos lygmens politikos kūrimui ir strateginiam planavimui skirtas mokymo programas, taip pat į su 
kontrolės mechanizmais susijusius procedūrinius klausimus ir gerą finansinį valdymą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6682 === REGI/6682 ===

Pateikė Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda Hannes, Ivan 
Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Regioninės plėtros komitetas, Bütikofer Reinhard, 
Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Regioninės plėtros komitetas

-------------------------------
Papildyti: 13 03 40

2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:
Preparatory Action - The definition of Governance model for the EU Danube Region - better and 
effective coordination 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Starting date of the project: 01.01.2011
End date of the project: 31. 12. 2013
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. The Strategy, which will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011, will be accompanied by an 
Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account the proposal from 
the Member States. The Article 3 of the Lisbon Treaty improves the EU's ability to promote economic, 
social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. This preparatory action is needed in 
order to develop the necessary capacity building and to speed up the coordination process to ensure the 
right governance model for the implementation of the EU Strategy for the Danube Region.
The Danube Region has an established history of networking and co-operation in many policy areas. The 
strategy and its Action Plan will offer the opportunity to move from words to action and to deliver real 
benefits for the region as a whole. There is a need for a common strategic vision to guide future territorial 
development for the Danube Region. It is clear that no one acting alone can apply the range of measures 
necessary to confront the challenges and exploit the opportunities of the region. A strategy for the 
Danube Region, consisting of detailed and consistent actions, with an appropriate financial support are 
essential to develop the Danube Region and to fully exploit the opportunities open to the region. 
The Danube links ten European countries – Germany, Austria, the Slovak Republic, Hungary, Croatia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, the Republic of Moldova and Ukraine – six of which are EU Member States, 
and in a broader territorial context the region also comprises the Czech Republic, Slovenia, Bosnia 
Herzegovina and Montenegro.
The Danube region is an important crossover point between the EU's Cohesion Policy programmes, 
programmes for countries covered by the European Neighbourhood Policy and potential candidates for 
accession, and therefore represents an area where enhanced synergies between different EU policies can 
be developed: cohesion, transport, tourism, agriculture, fisheries, economic and social development, 
energy, environment, enlargement and neighbourhood policy and the EU Strategy for the Danube Region 
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is to be developed in the following cooperation areas: social development and protection, sustainable 
economic development, transport and energy infrastructure, environmental protection, culture and 
education.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its Member States and other riparian countries, International 
Financial Institutions (IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient 
and effective ways to coordinate the different funding instruments and the proposed specific actions. We 
expect that the EU Danube strategy, through a better cooperation between Member States and Danube 
riparian countries, to boost the social and economic development of the region. This will create new 
business opportunities, will accelerate the development of sustainable, more efficient and intermodal 
transport system as well as a sustainable transport and tourism and will improve the quality of life of all 
citizens living in the Danube river basin with full respect of the environment.
The preparatory action thus shall promote/create a governance model to be implemented in the specific 
areas concerning the Danube Region.
The funding is intended to finance activities related to the definition of the governance model required by 
the development and implementation of the EU Danube Region strategy. The governance model will 
improve the cooperation between all participant countries and regions to common flagship projects in the 
field of:
- environmentally friendly use of the Danube by inland navigation, intermodality with other transport 
modes along the Danube through the improvement of all infrastructures (with priority for the better use 
of existing infrastructure) and by creating a multi-modal transport system all along the river, 
environmentally-friendly use of water power along the Danube, preservation and improvement of Danube 
water quality in accordance with the Water Framework Directive, stringent vessel safety requirements;
- sustainable tourism: ecotourism, the development of the cycle routes along almost the entire Danube, 
development of the conventional mass cultural tourism, urban and rural tourism, business and cruise 
tourism, sports tourism;
- joint projects (to promote and implement) in order to increase cooperation in the field of energy, 
especially on energy efficiency and renewable energy resources, in the light of the region's potential as a 
source of bioenergy, and to encourage the use of biomass, solar, wind and hydro energy;
- to promote research infrastructure tailored to the specific strengths of the regions and of specific 
clusters of excellence for product innovation and marketing;
- a common research and development program in the/for the Danube Region and which is aimed to 
support scientific development and innovation by ensuring cooperation between Danube states in fields of 
environmental research, fisheries, agriculture, infrastructure (including energy field), transport, training 
and mobility for researchers and socio-economic aspects; 
- university exchange programmes within the region and universities networks in order to foster centres 
of excellence capable of competing at international level and to strengthen the Danube identity through 
training and improving governance, life long learning; 
- to ensure security of the region;
The EU Strategy for the Danube Region - Not just a strategy
There must be actions – concrete, visible actions – to overcome the challenges facing the region. In its 
action plan, the Commission should insist that Member States and other stakeholders take responsibility 
as lead partners for specific priority areas and flagship projects, for example, by developing a specific and 
integrated governance in line with a common and integrated approach to the EU Danube strategy which 
will be adopted by the European Commission by the end of 2010. 
The Commission will fulfil the need for an independent, multi-sector body/approach that can guarantee 
the necessary co-ordination, monitoring and follow-up of the action plan, as well as a regular updating of 
the plan and strategy as necessary. The Commission is not proposing additional funding or other 
resources at this time. However, some of the specific actions and projects will require financial support. A 
major source is the Structural Funds available in the region – most programmes already allow actions 
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envisaged in the strategy. Programming authorities can review the allocation criteria and facilitate the 
selection of projects aligned with the strategy. In addition, Member States will examine funding projects 
and actions aligned with the Strategy priorities from their own resources. The European Investment Bank 
and other international and regional financial institutions could also contribute.
Enhanced efforts through the action plan should be carried out in close coordination with any such 
ongoing developments (in particular new regulations), including at EU level, to ensure coherence and 
efficiency. 
The on-going economic crisis implies a less-favourable climate for investment, affecting both public 
sectors and private business generally. This makes it all the more essential that the EU Strategy for the 
Danube Region allows the partners in the region to take a longer perspective, recognizing that when this 
crisis has passed the regions that have best prepared will be those best equipped to take advantage of the 
new opportunities and innovations.
The European Parliament has the right to propose Preparatory actions and Pilot projects. The actual 
proposal for Preparatory Action is to have a duration of 3 years, from January 2011 to December 2013 
and the amount to be allocated is 1 500 000 EURO per year.
The above projects will require time-intensive preparations with the Member States concerned and with 
concerned authorities of the third countries. First disbursements will first take place in 2011. 
5. Conclusion
Based upon the existing legal framework, this proposal fulfils the objectives of the Amendment, 
presenting solutions for the sustainable cooperation between EU Member States and other riparian 
countries. It substantiates the development of the EU Strategy for the Danube Region and its integration 
into the overall policy of the EU. As extensive negotiations with third parties will have to precede the 
Financing Decision, the Budget Authority is requested to lift the reserve so that the corresponding 
commitment appropriations will be available on the operational budget line in due time.
Pagrindimas:
Dunojaus regionas yra svarbus dėl to, kad jame sutelkiamos kelių sričių ES politika ir programos. Valdymo 
modelis padės pagerinti visų dalyvių, įskaitant kaimynines šalis, bendradarbiavimą vykdant bendrus 
projektus nekenksmingo aplinkai Dunojaus naudojimo, tvaraus turizmo, bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros, 
regiono universitetų mainų ir tinklų kūrimo, energetinio saugumo, tvaraus ekonominio ir socialinio 
vystymosi, transporto ir energetikos infrastruktūros, kultūros ir švietimo srityse.
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End date of the project: 31. 12. 2012
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. The Strategy, which will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011, will be accompanied by an 
Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account the proposal from 
the Member States. The Article 3 of the Lisbon Treaty improves the EU's ability to promote economic, 
social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. This Pilot Project is needed in order 
to develop the necessary capacity building and to speed up the coordination process to ensure the right 
governance model for the implementation of the EU Strategy for the Danube Region.
The Danube Region has an established history of networking and co-operation in many policy areas. The 
strategy and its Action Plan will offer the opportunity to move from words to action and to deliver real 
benefits for the region as a whole. There is a need for a common strategic vision to guide future territorial 
development for the Danube Region. It is clear that no one acting alone can apply the range of measures 
necessary to confront the challenges and exploit the opportunities of the region. A strategy for the 
Danube Region, consisting of detailed and consistent actions, with an appropriate financial support are 
essential to develop the Danube Region and to fully exploit the opportunities open to the region. 
The Danube links ten European countries – Germany, Austria, the Slovak Republic, Hungary, Croatia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, the Republic of Moldova and Ukraine – six of which are EU Member States, 
and in a broader territorial context the region also comprises the Czech Republic, Slovenia, Bosnia 
Herzegovina and Montenegro.
The Danube region is an important crossover point between the EU's Cohesion Policy programmes, 
programmes for countries covered by the European Neighbourhood Policy and potential candidates for 
accession, and therefore represents an area where enhanced synergies between different EU policies can 
be developed: cohesion, transport, tourism, agriculture, fisheries, economic and social development, 
energy, environment, enlargement and neighbourhood policy and the EU Strategy for the Danube Region 
is to be developed in the following cooperation areas: social development and protection, sustainable 
economic development, transport and energy infrastructure, environmental protection, culture and 
education.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its Member States and other riparian countries, International 
Financial Institutions (IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient 
and effective ways to coordinate the different funding instruments and the proposed specific actions. We 
expect that the EU Danube strategy, through a better cooperation between Member States and Danube 
riparian countries, to boost the social and economic development of the region. This will create new 
business opportunities, will accelerate the development of sustainable, more efficient and intermodal 
transport system as well as a sustainable transport and tourism and will improve the quality of life of all 
citizens living in the Danube river basin with full respect of the environment.
The pilot project thus shall promote/create a governance model to be implemented in the specific areas 
concerning the Danube Region.
The funding is intended to finance activities related to the definition of the governance model required by 
the development and implementation of the EU Danube Region strategy. The governance model will 
improve the cooperation between all participant countries and regions to common flagship projects in the 
field of:
- environmentally friendly use of the Danube by inland navigation, intermodality with other transport 
modes along the Danube through the improvement of all infrastructures (with priority for the better use 
of existing infrastructure) and by creating a multi-modal transport system all along the river, 
environmentally-friendly use of water power along the Danube, preservation and improvement of Danube 
water quality in accordance with the Water Framework Directive, stringent vessel safety requirements;
- sustainable tourism: ecotourism, the development of the cycle routes along almost the entire Danube, 
development of the conventional mass cultural tourism, urban and rural tourism, business and cruise 
tourism, sports tourism;
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- joint projects (to promote and implement) in order to increase cooperation in the field of energy, 
especially on energy efficiency and renewable energy resources, in the light of the region's potential as a 
source of bioenergy, and to encourage the use of biomass, solar, wind and hydro energy;
- to promote research infrastructure tailored to the specific strengths of the regions and of specific 
clusters of excellence for product innovation and marketing;
- a common research and development program in the/for the Danube Region and which is aimed to 
support scientific development and innovation by ensuring cooperation between Danube states in fields of 
environmental research, fisheries, agriculture, infrastructure (including energy field), transport, training 
and mobility for researchers and socio-economic aspects; 
- university exchange programmes within the region and universities networks in order to foster centres 
of excellence capable of competing at international level and to strengthen the Danube identity through 
training and improving governance, life long learning; 
- to ensure security of the region;
The EU Strategy for the Danube Region - Not just a strategy
There must be actions – concrete, visible actions – to overcome the challenges facing the region. In its 
action plan, the Commission should insist that Member States and other stakeholders take responsibility 
as lead partners for specific priority areas and flagship projects, for example, by developing a specific and 
integrated governance in line with a common and integrated approach to the EU Danube strategy which 
will be adopted by the European Commission by the end of 2010. 
The Commission will fulfil the need for an independent, multi-sector body/approach that can guarantee 
the necessary co-ordination, monitoring and follow-up of the action plan, as well as a regular updating of 
the plan and strategy as necessary. The Commission is not proposing additional funding or other 
resources at this time. However, some of the specific actions and projects will require financial support. A 
major source is the Structural Funds available in the region – most programmes already allow actions 
envisaged in the strategy. Programming authorities can review the allocation criteria and facilitate the 
selection of projects aligned with the strategy. In addition, Member States will examine funding projects 
and actions aligned with the Strategy priorities from their own resources. The European Investment Bank 
and other international and regional financial institutions could also contribute.
Enhanced efforts through the action plan should be carried out in close coordination with any such 
ongoing developments (in particular new regulations), including at EU level, to ensure coherence and 
efficiency. 
The on-going economic crisis implies a less-favourable climate for investment, affecting both public 
sectors and private business generally. This makes it all the more essential that the EU Strategy for the 
Danube Region allows the partners in the region to take a longer perspective, recognizing that when this 
crisis has passed the regions that have best prepared will be those best equipped to take advantage of the 
new opportunities and innovations.
The European Parliament has the right to propose Preparatory actions and Pilot projects. The actual 
proposal for Pilot Project is to have a duration of 2 years, from January 2011 to December 2012 and the 
amount to be allocated is 1 500 000 EURO per year. The above projects will require time-intensive 
preparations with the Member States concerned and with concerned authorities of the third countries. 
First disbursements will first take place in 2011. 
5. Conclusion
Based upon the existing legal framework, this proposal fulfils the objectives of the Amendment, 
presenting solutions for the sustainable cooperation between EU Member States and other riparian 
countries. It substantiates the development of the EU Strategy for the Danube Region and its integration 
into the overall policy of the EU. As extensive negotiations with third parties will have to precede the 
Financing Decision, the Budget Authority is requested to lift the reserve so that the corresponding 
commitment appropriations will be available on the operational budget line in due time.
Pagrindimas:
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Dunojaus regionas yra svarbus dėl to, kad jame sutelkiamos kelių sričių ES politika ir programos. Valdymo 
modelis padės pagerinti visų dalyvių, įskaitant kaimynines šalis, bendradarbiavimą vykdant bendrus 
projektus nekenksmingo aplinkai Dunojaus naudojimo, tvaraus turizmo, bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros, 
regiono universitetų mainų ir tinklų kūrimo, energetinio saugumo, tvaraus ekonominio ir socialinio 
vystymosi, transporto ir energetikos infrastruktūros, kultūros ir švietimo srityse.


