
AD\562340LT.doc PE 353.395v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2004/0167(COD)

22.4.2005

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
regioninės plėtros fondo
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Nuomonės pranešėja: Roselyne Bachelot-Narquin



PE 353.395v02-00 2/17 AD\562340LT.doc

LT

PA_Leg



AD\562340LT.doc 3/1 PE 353.395v02-00

LT

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) Remiantis miestams skirtos Bendrijos 
iniciatyvos, numatytos 1999 m. birželio 21 
d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų1, 20 straipsnio 1 dalies b 
punkte, įgyvendinimo patirtimi ir 
privalumais, urbanistinis aspektas turėtų būti 
stiprinamas, visiškai integruojant tos srities 
priemones į ERPF bendrai finansuojamas 
veiklos programas.

(6) Remiantis miestams skirtos Bendrijos 
iniciatyvos, numatytos 1999 m. birželio 21 
d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų2, 20 straipsnio 1 dalies b 
punkte, įgyvendinimo patirtimi ir 
privalumais, urbanistinis aspektas turėtų būti 
stiprinamas, visiškai integruojant tos srities 
priemones į ERPF bendrai finansuojamas 
veiklos programas, o ekonominės ir 
užimtumo politikos priemonės bei 
priemonės, skirtos kovoti su socialine 
atskirtimi ir gerinti aplinką, turėtų būti 
grupuojamos kartu.

Pakeitimas 2
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 

(10)  ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 

  
1 OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.
2 OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.
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salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

salos, autonominiai Seutos ir Melilos 
miestai, kuriuose yra didelis gyventojų 
tankumas ir aukštas nedarbo lygis,
kalnuotos vietovės ir retai apgyvendintos 
vietovės, kurių geografinė padėtis lėtina jų 
vystymąsi.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 2 pastraipa

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams ir vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis taikomo režimo.

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams, vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis ir izoliuotoms vietovėms, kuriose 
yra didelis gyventojų tankumas ir aukštas 
nedarbo lygis, taikomo režimo.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 dalis

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas regionų ekonomikos 
struktūrų plėtojimą ir reguliavimą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų 
pertvarką. 

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas regionų ekonomikos 
struktūrų plėtojimą ir reguliavimą, įskaitant 
tiek nuosmukį išgyvenančių pramoninių 
rajonų ir teritorijų pertvarką, tiek kovą su 
nedarbu ir skurdu.

Justification

The development of declining industrial regions must be one leg in attaining the objective, 
since in these regions a situation already exists which needs to be remedied. Having said that, 
we should focus on what is a major issue in the development of places and human resources, 
namely the fight against poverty, which can occur only under conditions of full and sound 
employment.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 2 dalis

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina 
Bendrijos prioritetus, ypač būtinybę didinti 
konkurencingumą ir labiau skatinti 
naujoves, kurti nuolatines darbo vietas bei 

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina 
Bendrijos prioritetus, ypač būtinybę didinti 
ekonomikos augimą, konkurencingumą, 
labiau skatinti naujoves, kurti nuolatines 
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skatinti aplinką tausojantį augimą. darbo vietas, skatinti aplinką tausojantį 
augimą ir darnų vystymąsi bei užtikrinti 
vyrų ir moterų lygias teises, 
nediskriminavimą dėl lyties, rasės, etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, invalidumo, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos ir 
socialinį įtrauktį, užtikrinant, kad galimybė 
naudotis neįgaliesiems taptų būtina sąlyga 
visiems fondų paramą gaunantiems 
projektams.

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
gretutines paslaugas ir keitimąsi patirtimi 
tarp regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų.

c) kitas vystymo ir užimtumo iniciatyvas, 
įskaitant paslaugas įmonėms, finansavimo 
priemonių, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, 
paskolų ir garantijų fondų bei vietos 
plėtojimo fondų, palūkanų subsidijų, kūrimą 
ir plėtojimą, gretutines paslaugas ir keitimąsi 
patirtimi tarp regionų, miestų ir atitinkamų 
socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 
subjektų.

Pakeitimas 7
3 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca. tęstinį darbuotojų mokymą, visų pirma  
technologijų inovacijų srityje.

Justification

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
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help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.

Pakeitimas 8
4 straipsnio įžanginė dalis

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ekonomines struktūras, 
pirmiausia šiose srityse:

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ir vietos ekonomines 
struktūras, pirmiausia šiose srityse:

Pakeitimas 9
4 straipsnio 1 punktas

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ ir 
labai mažų įmonių grupėms, MVĮ ir labai 
mažų įmonių verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

Pakeitimas 10
4 straipsnio 1a punktas (naujas)

1a. Vyrų ir moterų lygybės darbo rinkoje 
puoselėjimas, ypač skatinant įmonių, 
infrastruktūrų, paslaugų, padedančių 
lengviau suderinti šeimos ir profesinį 
gyvenimą, atsiradimą kartu su specialiomis 
priemonėmis moterims verslininkėms, 
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kurios palengvina ekonominį naujų idėjų 
taikymą, taip pat priemonėmis, 
skatinančiomis naujų įmonių iš 
universitetų ir egzistuojančių įmonių 
atsiradimą.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 2 punktas

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas, ypač 
neįgaliesiems ir kitoms socialiai atskirtoms 
grupėms, ir tų paslaugų plėtojimas, pagalba 
ir paslaugos MVĮ, kad jos galėtų perimti 
informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir 
veiksmingai jomis naudotis; 

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

Inclusion is an essential element of the European Community’s objective to achieve an 
information society for all, ie. the promotion of access to the information society for 
vulnerable groups. The ERDF must be fully committed to the overall aims and objectives of e-
inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that the activities supported in this 
field give attention and recognition of the need to promotion and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 2b punktas (naujas)

2b. Vietinės užimtumo ir plėtros 
iniciatyvos: parama struktūroms, 
teikiančioms kaimynystės paslaugas, 
kuriomis siekiama sukurti naujas darbo 
vietas, tačiau neįtraukiant priemonių, 
finansuojamų iš Europos socialinio fondo 
(ESF).

Or. de
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Pakeitimas 13
4 straipsnio 3 punktas

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miestų nuotekų valymu ir oro kokybe, 
integruota taršos prevencija ir kontrole, 
užterštų vietų ir žemės atgaivinimu, 
biologinės įvairovės skatinimu ir gamtos 
apsauga, pagalba MVĮ, skirta skatinti tvarios 
gamybos metodus, tam tikslui diegiant 
rentabilias aplinkos valdymo sistemas ir 
perimant bei naudojant taršos prevencijos 
technologijas;

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu ir perdirbimu, vandens 
tiekimu, miestų nuotekų valymu ir oro 
kokybe, integruota taršos prevencija ir 
kontrole, užterštų vietų ir žemės 
atgaivinimu, biologinės įvairovės skatinimu 
ir gamtos apsauga, pagalba MVĮ, skirta 
skatinti tvarios gamybos metodus, tam 
tikslui diegiant rentabilias aplinkos valdymo 
sistemas ir perimant bei naudojant taršos 
prevencijos technologijas;

Pakeitimas 14
4 straipsnio 5 punktas

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, kultūros paveldo 
apsauga ir stiprinimas remiant ūkio plėtrą, 
pagalba, skirta pagerinti turizmo paslaugų 
teikimą, teikiant naujas geresnės kokybės 
paslaugas. 

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, socialinio ir
kultūros paveldo apsauga ir stiprinimas 
remiant ekonomikos augimą ir užimtumo 
plėtrą. Taip pat įskaitant pagalbą, skirtą
pagerinti turizmo paslaugų teikimą, ypač 
plėtojant turizmo srityje dirbančiųjų 
profesinį mokymą, teikiant naujas geresnės 
kokybės paslaugas.

Pakeitimas 15
4 straipsnio 6 punktas

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, ypač lygias galimybes naudotis 
transportu neįgaliesiems, padeda pasiekti 
labiau subalansuotą transporto rūšių 
pasiskirstymą, skatina intermodalines 
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sistemas ir mažina poveikį aplinkai.

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Pakeitimas 16
4 straipsnio 7 punktas

7) Energija, įskaitant transeuropinius tinklus, 
kurie padeda užtikrinti didesnį tiekimo 
saugumą, kurti vidaus rinką ir integruoti 
aplinkos aspektus, didinti energijos 
efektyvumą ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtojimą;

7) Energija, įskaitant transeuropinius tinklus, 
kurie padeda užtikrinti didesnį tiekimo 
saugumą ir kokybę, kurti vidaus rinką ir 
integruoti aplinkos aspektus, didinti 
energijos efektyvumą ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių plėtojimą;

Pakeitimas 17
4 straipsnio 8 punktas

8) Investicijos į švietimą, kurios padeda 
didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę 
regionuose;

8) Investicijos į švietimą ir profesinį 
rengimą, kurios padeda didinti gyvenimo 
patrauklumą ir kokybę regionuose bei 
nuolat mokyti darbuotojus naudotis 
naujomis technologijomis.

Justification

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.
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Pakeitimas 18
4 straipsnio 9 punktas

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą 
ir lygias galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, nes jos padeda užtikrinti 
geresnę vietos ir regionų plėtrą bei 
gyvenimo kokybę regionuose;

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Pakeitimas 19
4 straipsnio 10 punktas

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas. 

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
prisidedanti prie technologijų 
modernizavimui ir padedanti sukurti ir 
išlaikyti darbo vietas.

Justification

Whether SMEs can be profitable and therefore viable depends to a great extent on how up-to-
date they are and therefore how accessible they are to consumers. The modernisation of 
SMEs will bring profitability and will therefore ensure both the existence and the quality of 
jobs.

Pakeitimas 20
5 straipsnio 1 punktas

1) naujovės ir žinių ekonomika, kurių 
siekiama teikiant pagalbą regionų naujovių 

1) naujovės ir žinių ekonomika, kurių 
siekiama teikiant pagalbą regionų naujovių 
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strategijų, didinančių regionų naujovių 
sistemų efektyvumą, kūrimui ir 
įgyvendinimui, o būtent reikia:

strategijų, padedančių kurti naujas darbo 
vietas ir didinančių regionų naujovių 
sistemų efektyvumą, kūrimui ir 
įgyvendinimui, taip pat atsižvelgiant į 
prienamumo galimybes neįgaliesiems. 
Būtent reikia:

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons.

Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional development strategy and 
must be recognised as one of the priorities.

In relation to urban development, particular attention to socially excluded persons is 
necessary notably in urban planning. Accessibility for disabled persons to the urban 
environment is essential.

Pakeitimas 21
5 straipsnio 1 punkto a papunktis

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas; 

a) katinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais ir kova su 
nedarbu bei skurdu, remiant pramonės arba 
konkrečių technologijų kompetencijos 
centrus, skatinant technologijų perdavimą ir 
plėtojant technologijų prognozavimą bei 
tarptautinę politikų lyginamąją analizę 
naujovių skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas; 

Justification

Combating unemployment and poverty must constitute a primary objective, and it should be 
understood that it is indissoluble linked to development and technological progress.

Pakeitimas 22
5 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)

ba) infrastuktūros suteikimas vietinei ir 
užimtumo plėtrai tinkančiu mastu;
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Justification

This wording is taken from the existing regulation where it applies to local employment 
initiatives, in particular in urban areas.

Pakeitimas 23
5 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)

bb) parama struktūroms, teikiančioms 
kaimynystės paslaugas, kuriomis siekiama 
sukurti naujas darbo vietas, tačiau 
neįtraukiant priemonių, finansuojamų iš 
Europos socialinio fondo (ESF);

Pakeitimas 24
5 straipsnio 1 punkto ca papunktis (naujas)

ca) vyrų ir moterų lygybės darbo rinkoje 
puoselėjimas, ypač skatinant įmonių, 
infrastruktūrų, paslaugų, padedančių 
lengviau suderinti šeimos ir profesinį 
gyvenimą, atsiradimą kartu su specialiomis 
priemonėmis moterims verslininkėms, 
kurios palengvina ekonominį naujų idėjų 
taikymą, taip pat priemonėmis, 
skatinančiomis naujų įmonių iš 
universitetų ir egzistuojančių įmonių 
atsiradimą;

Pakeitimas 25
5 straipsnio 1 punkto da papunktis (naujas)

da) didinti nepalankiausioje padėtyje 
miesto ir kaimo vietovėse esančių grupių 
aktyvų dalyvavimą vystant bendruomenes ir 
vietinę ekonomiką;

Pakeitimas 26
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir 
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žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir „Natura 
2000“ plėtojimą, tokiu būdu padedant plėtoti 
tvarią ekonomiką ir įvairinti kaimo vietoves;

žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir „Natura 
2000“ plėtojimą, tokiu būdu padedant plėtoti 
tvarią ekonomiką, įvairinti produkciją ir 
darbo vietų išlaikymą kaimo vietovėse;

Pakeitimas 27
5 straipsnio 2 dalies c punktas

c) skatinti švarų miestų visuomeninį 
transportą;

c) ssatinti švarų miestų visuomeninį 
transportą, kuris būtų prieinamas visiems, 
įskaitant neįgaliuosius;

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is Necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Pakeitimas 28
5 straipsnio 3 punktas

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose 
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose 
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, ypač
neįgaliesiems ir kitiems socialiai 
atskirtiems asmenims:

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential. 

Pakeitimas 29
6 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

1) plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir 1) plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir 
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socialinę veiklą, taikant bendras tvaraus 
teritorijų vystymo strategijas, pirmiausia:

socialinę veiklą, taikant bendras tvaraus 
teritorijų vystymo ir darnaus vystymosi
strategijas, pirmiausia:

Pakeitimas 30
6 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) bendrų infrastruktūrų, kurios skirtos 
tęstinėms švietimo ir mokymo abipus sienos 
sistemoms, numatytoms išimtinai 
dvikalbiam ir daugiakalbiam mokymui, 
sukūrimas;

Pakeitimas 31
8 straipsnio 1 dalis

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
Reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
Reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos; remia 
prieigos sunkumų, su kuriomis miesto 
aplinkoje susiduria neįgalieji, šalinimą ir 
reikalauja, kad ERPF finansuojami miesto 
plėtros projektai atitiktų prieigos kriterijų.

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning. In particular urban development must explicitly recognise the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Pakeitimas 32
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
ypatingą dėmesį skiriant nuo įvarių negalių 
kenčiančių asmenų gyvenimo kokybei, taip 
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struktūras. pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Pakeitimas 33
9 straipsnio 5a punktas (naujas)

5a) kova su skurdu ir nedarbu.

Justification

See justifications to amendments 4 and 21.

Pakeitimas 34
9 straipsnio 5b punktas (naujas)

5b) darbuotojų mokymas tam, kad jie 
galėtų rasti darbą arba kelti profesinę 
kvalifikaciją.

Justification

See justifications to amendments 7 and 17.

Pakeitimas 35
10 straipsnio pirma pastraipa

ERPF bendrai finansuojamose regioninėse 
programose, skirtose Reglamento (EB) Nr. 
(...) 52 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytoms vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis, ypatingas dėmesys skiriamas 
konkrečioms tų vietovių problemoms. 

ERPF bendrai finansuojamose regioninėse 
programose, skirtose Reglamento (EB) Nr. 
(...) 52 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytoms vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis ar rimtų socialinių problemų 
turinčioms teritorijoms, ypatingas dėmesys 
skiriamas konkrečioms tų vietovių 
problemoms.

Justification

It is very important that we take into account the specific conditions obtaining in certain 
regions in which unemployment, and also geophysical factors, exacerbate poverty, since the 
scope for development, employment and prosperity is clearly limited in relation to developed 
centres.

Pakeitimas 36
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10 straipsnio 2 pastraipa

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės ir 
socialinės veiklos rūšims skatinti ir plėtoti, 
skatinti tausojantį gamtinių išteklių 
naudojimą ir turizmo sektorių.

Pakeitimas 37
11 straipsnio pavadinimas

Atokiausi regionai Atokiausi regionai ir autonominiai Seutos ir 
Melilos miestai:

Pakeitimas 38
11 straipsnio 1 dalis

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą Reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad kompensuotų 
papildomas išlaidas 4 straipsnyje nurodytose 
srityse ir toliau išvardytose papildomose 
srityse, išskyrus Sutarties I priede nurodytus 
produktus:

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą Reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose ir autonominiuose 
Seutos ir Melilos miestuose, kuriuose yra 
didelis gyventojų tankumas, kad 
kompensuotų papildomas išlaidas 4 
straipsnyje nurodytose srityse ir toliau 
išvardytose papildomose srityse, išskyrus 
Sutarties I priede nurodytus produktus:

Pakeitimas 39
11 straipsnio b punktas

b) pagalba, susijusi su sandėliavimo 
apribojimais, per dideliu gamybos priemonių 
dydžiu ir priežiūra bei žmogiškojo kapitalo 
trūkumu vietos darbo rinkoje.

b) pagalba, susijusi su sandėliavimo 
apribojimais, per dideliu gamybos priemonių 
dydžiu ir priežiūra, žmogiškojo kapitalo 
trūkumu vietos darbo rinkoje bei profesiniu 
mokymu.
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Pakeitimas 40
12 straipsnio 6 punkto b papunktis

b) aprašomos monitoringo ir vertinimo 
sistemos, o taip pat monitoringo komiteto 
sudėtis;

b) aprašomos monitoringo ir vertinimo 
sistemos, o taip pat monitoringo komiteto 
sudėtis ir partnerių nuomonių 
dokumentavimas;
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