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SHORT JUSTIFICATION

This draft Regulation defines the tasks of the European Regional Development Fund (ERDF), 
the types of expenditure eligible for assistance and the scope of its assistance with regard to 
the objectives of "convergence", "regional competitiveness and employment" and "European 
territorial cooperation". These three objectives are defined in the draft Regulation laying 
down general provisions for the Structural and Cohesion Funds and arrangements for 
managing and controlling the Funds.

The ERDF is an important contributor to Community investment in transport infrastructure 
including the Trans-European Transport Networks (TEN-T) and to support for tourism. It is 
from this perspective that your draftsman has prepared this explanatory statement which 
address which amendments could be made to the draft Regulation.

ERDF expenditure on Transport in the last programming period (2000 to 2006) is estimated at 
29 billion Euros, which comfortably exceeds the amounts, extended via the TEN-T budget 
line itself. The draft Regulation gives no amount which must be set aside from the ERDF for 
transport projects or indeed for the ERDF as a whole. This will be determined in the context 
of the Financial Perspective and the budgetary procedure.

Contents of the Draft Regulation

Your draftsman welcomes the fact that both tourism and transport investment are included in 
the areas which the ERDF will support to achieve the "convergence" objective (article 4). 
Equally welcome is the fact that promoting clean urban transport, access to transport outside 
major urban centres and the strengthening of secondary networks by improving links to TEN-
T and other transport infrastructure is a priority in the context of "regional competitiveness 
and employment"(article 4). In the same vein in order to attain "European Territorial co-
operation" the ERDF will concentrate on, inter alia, entrepreneurship in tourism; reducing 
isolation through improved access to transport; investment in the cross border sections of 
TEN-T with improved local and regional access to these; and the promotion of maritime 
security (article 6). Finally in duly justified cases financing of up to 10% of the budget may be 
granted for operations of a cross border nature where the partner country is not in the EU.

Proposed amendments

While the general direction of the draft regulation is to be welcomed, and clearly a Fund 
specific Regulation is required to complement the general Regulation on the Funds, your 
draftsman considers that there are areas where amendments would bring greater clarity and 
focus.

Although ERDF support may be made available in certain circumstances to ports and for co-
operation between maritime regions there is no specific reference to ferry services. ERDF 
appropriations may promote maritime security but no mention is made of security in other 
transport modes. Moneys may be made available for tourism in rural areas and areas 
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dependent on fisheries but no mention is made of tourism in the context of the urban 
dimension (article 8). Support can be provided for goods transport services and start-up for 
transport services in outermost regions (article 11) but not as the draft currently stands in 
areas with natural handicaps. 

Your draftsman's proposed amendments address these issues.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas 1
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) ERPF turėtų atkreipti dėmesį į 
neįgalių asmenų prieigos problemą kuriant 
ir įgyvendinant regioninius plėtros 
projektus, ypač susijusius su infrastruktūrų 
didinimu ir gerinimu, transporto ir 
informacinių ryšių ir technologijų plėtra,
finansavimą suteikiant su sąlyga, kad bus 
griaunami dabartiniai prieigos barjerai ir 
nebus kuriami nauji.

Pakeitimas 2

11 konstatuojamoji dalis

11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo pagalba. Jis taip pat užtikrina 
papildomumą ir atitikimą kitoms Bendrijos 
politikoms. 

11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialiniu fondu ir Sanglaudos 
fondu. Jis taip pat užtikrina papildomumą ir 
atitikimą kitoms Bendrijos politikoms, ypač 
kreipiant dėmesį į kaimyninių šalių 
politiką, taip pat plėtros ir energijos 
politikos sritims. Todėl būtina 
sinchronizuoti Regioninės politikos 
generalinio direktorato ir Plėtros 
generalinio direktorato naudojamas 

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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finansines priemones ir užtikrinti 
finansinių priemonių, skirtų valstybėms 
narėms ir ne valstybėms narėms, tarpusavio 
papildomumą ir sinergiją.

Pagrindimas

ERDF is managed by DG Regio while Tacis and Cards belong to DG Enlargement. Because 
of differences in regulation and provisions of these tools, cross-border and transnational 
projects from inside and outside of the Community often cannot be linked.

Pakeitimas 3
2 straipsnio 2 dalis

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

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina 
Bendrijos prioritetus, ypač: 

- būtinybę didinti konkurencingumą ir labiau 
skatinti naujoves, kurti nuolatines darbo 
vietas bei skatinti aplinką tausojantį augimą, 
vyrų ir moterų lygybę, nediskriminavimą ir 
socialinę integraciją;
- būtinybę naikinti barjerus, su kuriais 
susiduria neįgalūs asmenys ir kiti sunkiau 
judantys asmenys, norėdami gauti prekes ir 
paslaugas, užtikrinant, kad šių grupių 
prieigos galimybės būtų pasinaudojimo 
fondais sąlyga. 

Pakeitimas 4

4 straipsnio 5 dalis

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, kultūros paveldo 
apsauga ir stiprinimas remiant ekonomikos 
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, turizmas, 
prieinamas neįgaliesiems, 
chroniškomis arba lėtinėmis ligomis 
sergantiems asmenim, ir senatvės 
pensininkams, kultūros paveldo apsauga ir 
stiprinimas remiant ekonomikos plėtrą, 
pagalba, skirta pagerinti turizmo paslaugų 
teikimą, teikiant naujas geresnės kokybės 
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paslaugas; ir palengvinti perėjimą prie 
naujų ir labiau aplinką tausojančių 
turizmo formų;

Pakeitimas 5

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 paskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai; 

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui, ypač visuomeniniam 
transportui, užtikrinti, kurios padeda 
sudaryti geresnes sąlygas, ypač 
neįgaliesiems, chroniškomis arba lėtinėmis 
ligomis sergantiems asmenims ir nedideles 
pajamas gaunantiems senatvės 
pensininkams naudotis keleivių ir krovinių 
vežimo paslaugomis bei gerina jų kokybę, 
padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių paskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai ir kelių eismo nelaimių lygį;

Pakeitimas 6

4 straipsnio 8 punktas

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

8) Investicijos į švietimą, kurios, taikant 
naujas technologijas (pvz., elektronines 
klasės lentas), palengvinančias nuotolinę 
prieigą, padeda didinti gyvenimo 
patrauklumą ir kokybę regionuose;

Or. 

Pakeitimas 7

4 straipsnio 9 punktas

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą 
bei vienodas galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, kas padeda 
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plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose; užtikrinti geresnę regioninę plėtrą ir 
gyvenimo kokybę regionuose; 

Pakeitimas 8

5 straipsnio 1 punkto a punktas

a) stiprinti 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) nustatyti ir stiprinti 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; 

Pakeitimas 9

5 straipsnio 2 punkto a punktas

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

a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir 
žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir 
„Natura 2000“ plėtojimą, tokiu būdu 
padedant plėtoti tvarią ekonomiką ir įvairinti 
kaimo vietoves, ypač susijusias su turizmu;
veiksmais turi būti siekiama inter alia:
- remti turizmą, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
aplinką tausojantį turizmą, propagavimą;
- teikti paramą, skirtą pagerinti turizmo 
paslaugų teikimą, sukuriant naujas didelės 
pridėtinės vertės paslaugas;
- saugoti ir stiprinti kultūros ir paveldą  
remiant ekonomikos plėtrą.

Pagrindimas

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits. 
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
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regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pakeitimas 10

5 straipsnio 2 punktas, c punktas

c) skatinti švarų miestų visuomeninį 
transportą;

c) skatinti ekologišką visuomeninį 
transportą;

Pakeitimas 11

5 straipsnio 3 punkto a punktas

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su transeuropiniais tinklais, regioniniais 
geležinkelių centrais, oro uostais ir uostais, 
arba su multimodalinėmis platformomis, 
suteikiant geležinkelių linijoms radialines 
linijas ir remiant regionų bei vietos vidaus 
vandenų kelius; 

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su transeuropiniais tinklais, regioniniais 
geležinkelių centrais, oro uostais ir uostais, 
arba su multimodalinėmis platformomis, 
suteikiant geležinkelių linijoms radialines 
linijas ir remiant regionų bei vietos vidaus 
vandenų kelius, remiant keltų paslaugas, 
kurios padeda pagrindinėmis paslaugomis 
aprūpinti salas; 

Pagrindimas

The use of Community funds to support ferry services must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Pakeitimas 12

6 straipsnio 1 punkto b punktas

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą; 

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą bei stichinių nelaimių prevenciją; 

Pagrindimas

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERDF assistance.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 punkto d punktas
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d) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač 
sveikatos, kultūros ir švietimo sektoriuose. 

d) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą bei prieigą
prie jų, ypač sveikatos, kultūros ir švietimo 
sektoriuose. 

Pakeitimas 14
6 straipsnio 1 punkto išvada

Be to, ERPF gali padėti skatinti 
tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
vietos užimtumo iniciatyvas, vienodas 
galimybes, mokymą ir socialinę integraciją, 
keitimąsi žmonių ištekliais ir MTTP 
priemonėmis. 

Be to, ERDF gali padėti skatinti 
tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
vietos užimtumo iniciatyvas, vienodas 
galimybes, mokymą ir socialinę integraciją, 
nediskriminavimą ir keitimąsi žmonių 
ištekliais ir MTTP priemonėmis. 

Pakeitimas 15
6 straipsnio 2 punkto b punktas

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
tarpvalstybinius ruožus, geresnes galimybes 
vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir transnacionaliniais tinklais 
ir platformomis, geresnę nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveiką bei pažangių 
ryšių ir informacinių technologijų skatinimą; 

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
tarpvalstybinius ruožus, geresnes galimybes 
vietos ir regiono mastu naudotis, ypač iš 
miesto teritorijų, nacionaliniais ir 
transnacionaliniais tinklais ir platformomis, 
geresnę nacionalinių ir regioninių sistemų 
sąveiką bei pažangių logistikos, ryšių ir 
informacinių technologijų skatinimą;

Pakeitimas 16
6 straipsnio 2 punkto c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 

c) rizikos prevencija, įskaitant transporto 
saugumo skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, 
jūrų ir vidaus vandenų taršos, erozijos, 
erozijos ir dykumų susidarymo, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
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gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, monitoringui ir kontrolei, 
kūrimą. 

sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, monitoringui ir kontrolei, 
kūrimą. 

Pakeitimas 17

6 straipsnio 2 punkto d punktas

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais, 
kūrimas, įskaitant tarpuniversitetinių tinklų 
kūrimą, ryšių kūrimą, siekiant įvertinti, kaip 
MTTP įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse įmonės, 
kūrimą. 

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais ir 
technologijų spragų naikinimu, kūrimas, 
įskaitant tarpuniversitetinių tinklų kūrimą, 
ryšių kūrimą, siekiant įvertinti, kaip MTTP 
įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse įmonės, 
kūrimą. 

Pakeitimas 18

6 straipsnio 2 punkto da punktas (naujas)

da) gamtinio ir fizinio kultūrinio paveldo 
apsauga ir stiprinimas siekiant tvarios 
ekonomikos plėtros. 

Pagrindimas

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are 
offering substantial European value added.

Pakeitimas 19
8 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
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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 
struktūras. 

pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
turizmą, vietos užimtumą, subalansuotą
mobilumą ir bendruomenės plėtojimą, taip 
pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras. 

Pakeitimas 20

9 straipsnio 2 dalies 1 punktas

1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti; 1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti, 
ypač turistams;

Pakeitimas 21

9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą, ypač stiprinant galimus 
turizmo išteklius;

Pakeitimas 22

10 straipsnio 2 dalis

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

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnio, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, remiant 
viešąsias komunalines paslaugas ir 
pagrindinių prekių transportavimą į atokias 
teritorijas, įskaitant paramą naujai 
įsteigtoms įmonėms, su kultūriniu paveldu 
susijusioms ekonominės veiklos rūšims 
skatinti ir plėtoti, skatinti tausojamąjį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.    
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Pagrindimas

The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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