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SHORT JUSTIFICATION

The enlargement to EU-25 has, more than previous enlargements, introduced areas into the 
Union that suffer from significant disadvantages. The disparities exist not just in relation to 
the EU-15, but also in terms of uneven development within and between the new Member 
States themselves. Nowhere is this clearer than in the gulf between rural and urban areas, 
again of much more significance to the new members where the agricultural sector plays an 
important role in the overall economy. These rural areas will continue to under go far 
reaching structural changes; therefore it is hard to imagine the EAFRD being the sole 
financing source for development in rural areas, so an increased focus on rural areas is 
necessary for the reformed ERDF.

It is indeed of paramount important to ensure that such disparities are not reinforced by the 
changes to the ERDF but are combated and that citizens from all parts of the EU are given the 
opportunities to develop, modernise and enhance their environments, communities, 
economies and societies, along the lines laid out in the Lisbon and Gothenburg agendas.

The current focus of many Member States attempts to combat long-term unemployment can 
often ignore the specific structural, demographic, social and economic factors affecting the 
countryside and, therefore, the draftsman thinks that provisions to diversify the economy in 
rural areas have great potential. However, it is important that the focus on developing tourism 
as an alternative employer doesn't simply result in the creation of low-wage, seasonal jobs in 
tourism to replace low-paid seasonal jobs in agriculture.

The draftsman suggests specific amendments to integrate rural and isolated areas into the 
wider economic life of the Union, while attempting to protect unique aspects of rural life that 
may be lost if such areas are drawn into a tighter, subordinate economic role with the centre. 
The rolling out of transport and, particularly, ICT infrastructure offers to increase the potential 
and diversity of economic life in these areas. By making specific reference to peripheral 
regions and villages with low density population having low potential to access these 
infrastructures the aim is to offset disadvantages, most notably physical distance from 
economic centres and social services.

Increased and more diverse economic activity should help regions and communities maintain 
themselves against pressures such as emigration and long-term unemployment, while 
concepts such as remote-working clearly have the potential to turn 'disadvantages', such as 
isolation and depressed house prices into comparative advantages. Apart from the extension 
of the physical infrastructure it is important to ensure that isolated people acquire the 
necessary skills to allow them to have a role in the new economy and to directly target the 
problems of social exclusion often experienced. Both Commissioners Hübner and Fischer 
Boel have recently stressed the "focus on education and training, research and development 
and promotion of innovation and sustainability" inherent in achieving the goals of the Lisbon 
agenda and the vital role of regional, urban and rural development. 

As a matter of fact, it seems counter productive to isolate rural development from regional 
policy and a greater focus on rural needs in these ERDF reforms seems to be a necessity. 
There is a significant need to implement complex development strategies that on the one hand 
address the obstacles for proper economic development and that on the other are in synergy 
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with rural development. In this mindset, the draftsman has some reservations concerning the 
mono-fund approach as proposed by the Commission.

Appreciable efforts have been made to simplify the administration and management of funds 
for the implementation of the above-mentioned objectives. In particular, the financial 
instruments have been reduced to three. Nevertheless, their effective scope remains unclear, 
especially if the various cohesion policies and their programmes are not better coordinated 
amongst themselves and with other EU policies.

The new architecture broadens the role of the ERDF not only as a vector for increased 
financing but, above all, as a benchmark for the alignment of different EU policies and 
programmes for the implementation of the cited objectives of convergence, competitiveness, 
employment and territorial cooperation. 

REKOMENDACIJOS

Greta visų teigiamų aspektų norėtume Komisijai rekomenduoti:

• Užtikrinti integruotą požiūrį, leidžiantį skirtingiems struktūriniams planams vieniems 
kitus papildyti, užtikrinant veiksmingą koordinavimą tarp ERPF, ESF ir EŽŪKPF 
planavimo ir įgyvendinimo.

• Palaikyti sinergiją tarp konkurencingumo kaimo vietovėse siekimo ir EŽŪKPF, įtraukiant 
ERPF ir ESF veiksmus į kaimo vietovių strateginius planus ir nubrėžiant tinkamas 
strategines veiksmingo koordinavimo gaires.

• Palaikyti EŽŪKPF biudžeto vientisumą (Komisijos pasiūlytu lygiu), kadangi EŽŪKPF 
yra būtinas Europos kaimo vietovių teritorinę plėtrą papildantis veiksnys.

• Tobulinti 9 straipsnyje paminėtus „aiškius demarkacijos kriterijus“.

• Lanksčiau dėlioti prioritetus, susijusius su 4 ir 5 straipsniais.

• Naujojo trečiojo tikslo pavadinime naudoti žodį „Interreg“, kadangi jis turi ilgą istoriją ir 
prasmingą reikšmę.

• Pagalvoti apie specialių nuostatų dėl Teritorinio bendradarbiavimo įtraukimą į bendrąjį 
reglamentą, o ne į ERPF reglamentą.

• Išsiaiškinti santykį tarp atitinkamų tarptautinio ir daugiašalio bendradarbiavimo gijų ir 
Europos kaimynystės partnerystės ir IPA programų.

• Parengti tinkamas Bendrijos gaires dėl EGCC grupių, nes jų teikiama pridėtinė vertė, 
finansavimas ir konkreti darbo tvarka dar nėra aiškūs.

• Pagalvoti apie didesnį decentralizuotų institucijų ir kitų socialinių partnerių įtraukimą, 
siekiant užtikrinti partnerystės ir subsidiarumo principų laikymąsi.

• Užtikrinti lygias galimybes vyrams ir moterims, imtis neįgaliųjų reikmių tenkinimo bei 
užtikrinti lygias galimybes mažumoms ne tik horizontalių ESF tikslų prasme, bet ir pagal 
ERPF koncepciją.
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PAKEITIMAI

Žemės ūkio komitetas kviečia Regioninės plėtros komitetą, kaip atsakingą komitetą, įtraukti į 
savo pranešimą tokius pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir
atsiliekančių regionų bei salų, įskaitant 
kaimo vietoves, atsilikimo mastą.

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir
atsiliekančių regionų, įskaitant kaimo 
vietoves, salas, kalnuotas vietoves ir 
pasienio regionus, atsilikimo mastą

Justification

This amendment answers the need of completeness by making an explicit reference to all 
regions that suffer a handicap.

Pakeitimas 2
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) ERPF turėtų atlikti ypatingą vaidmenį 
plėtodamas vietinę ekonomiką, keldamas 
gyvenimo kokybę ir plėtodamas teritoriją, 
ypač skatindamas teritorinius užimtumo 
paktus, integruotos urbanistinės plėtros 
programas, kaimo plėtrą ir užimtumo 
didinimo iniciatyvas.

Justification

To speed up the convergence of the less-developed regions, many of which are experiencing 
  

1 OL C ... /Dar nepaskelbta OL.
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rising unemployment, it is necessary to promote employment initiatives.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. (...) [6] ir 
Europos žuvininkystės fondas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. (...) [7], viena kitą 
papildytų ir derėtų. Todėl ERPF bendrai 
finansuojamos programos turėtų remti kaimo 
ekonomikos ir nuo žvejybos priklausančių 
sričių, kuriose nevykdoma tradicinė veikla, 
įvairinimą.

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. (...) [6] ir 
Europos žuvininkystės fondas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. (...) [7], viena kitą 
papildytų ir derėtų. Todėl ERPF bendrai 
finansuojamos programos turėtų remti kaimo 
vietovių ekonomikos ir kultūrinę plėtrą ir 
nuo žvejybos priklausančių sričių, kuriose 
nevykdoma tradicinė veikla, įvairinimą. 

Pakeitimas 4
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 
kai kurios salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(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 
salos, kalnuotos vietovės kaimo vietovės,
retai apgyvendintos vietovės ir pasienio 
vietovės, kurių padėtis lėtina jų vystymąsi, 
siekiant remti nepriklausomą ir tvarią šių 
regionų plėtrą.

Justification

Here, the aim is to bring the wording of Recital 10 in line with the amendments proposed 
under Recital 1 to ensure better consistency.

Pakeitimas 5
13 konstatuojamoji dalis

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir (13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
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nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti ERPF pagalbą 
projektams, vykdomiems trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams.

nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti ERPF pagalbą 
projektams, vykdomiems trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams. Taip pat yra būtina užtikrinti 
atitinkamą finansinių išteklių paskirstymą 
pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą numatyto 
tarpvalstybinio ir pasienio regionų 
bendradarbiavimo kryptims. Pasienio 
regionų bendradarbiavimas reikalauja 
ypatingo dėmesio, kadangi Sąjungos sienos 
gerokai išsiplėtė, o daugelis atsilikusių 
regionų yra būtent pasienio regionai.

Justification

This amendment aims at ensuring that the necessary financial means will be available for 
coping with the new challenges for the cross-border strand of European territorial 
cooperation in an enlarged Union.

Pakeitimas 6
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Regionų, kurie gali pasinaudoti 
parama pagal „regionų konkurencingumo 
ir užimtumo“ tikslą, labai padaugėjo po 
Sąjungos plėtros ir dėl to, kad 
subsidiarumo principas leidžia regioninėms 
institucijoms pačioms nustatyti savo 
prioritetus, daugiau lankstumo teikiama 5 
straipsnio intervencijos apimčiai. Tačiau 
tai nereiškia trims ERPF tikslams skirtų 
lėšų skirstymo pokyčių. Finansinė bazė turi 
būti išsaugota tokia, kokią ją numato 
Finansinis reglamentas KOM(2004)0492.

Justification

With this new recital, the draftsman aims at ensuring that the necessity to broaden the scope 
of intervention of art. 5 will not lead to a different weighting of the distribution of the 
financial resources amongst the three ERDF objectives at the expense of the Convergence 
objective which remains the main ERDF intervention objective.



PE 353.412v02-00 8/15 AD\564361LT.doc

LT

Pakeitimas 7
1 straipsnio 2 dalis

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 ir vietovėms su gamtinėmis ar 
demografinėmis kliūtimis taikomo režimo.

Justification

An explicit reference to demographic handicaps addresses the need of completeness and also 
allows article 1 to cover as well sparsely populated areas.

Pakeitimas 8
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 
konkurencingumo ir inovacijų didinimą, 
pastovių darbo vietų kūrimą, socialinį 
aktyvumą ir lygias galimybes, aplinkos 
apsaugą ir gerinimą, nuosmukį patiriančių 
pramoninių regionų pertvarką ir tvarios bei 
subalansuotos plėtros visoje Sąjungoje 
skatinimą, atsižvelgiant į specialius 
neįgaliųjų poreikius ir būtinumą mažinti 
apsunkinimus, atsirandančius dėl nuotolio, 
izoliuotumo ar nuošalumo.

Justification

This rewording allows a more precise definition of sanctioned interventions.

Pakeitimas 9
4 straipsnio 3 punktas

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miestų nuotėkų valymu ir oro kokybe, 

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miestų nuotėkų valymu ir oro kokybe, 
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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;

integruota taršos prevencija ir kontrole, 
užterštų vietų ir žemės atgaivinimu, viešų, 
bendrąja nuosavybe valdomų miestų 
bendrijų atgaivinimu, žaliųjų zonų plėtra 
miestuose, apsauga nuo triukšmo, vandens 
kokybės apsauga, vandens administravimu, 
švaraus viešojo transporto skatinimu, 
rizikos prevencija, 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;

Justification

The aim is to include some of the aspects under the Convergence objective affecting 
significantly more regions that are currently only eligible under the Regional competitiveness 
and or the European territorial cooperation objectives. Furthermore, the environmental 
aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 5 skirsnis

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 ir istorinių vertybių, kurios gali 
padėti plėtoti tvarų turizmą, rėmimas, fizinės 
kultūros ir sporto skatinimas, kultūros 
paveldo apsauga ir stiprinimas, remiant ūkio 
plėtrą, pagalba, skirta pagerinti turizmo 
paslaugų teikimą, teikiant naujas geresnės 
kokybės paslaugas;

Justification

To meet the objective of convergence, Fund support should be given inter alia to tourism, 
including the promotion of natural and cultural assets. The historical heritage should also be 
included here (e.g. commemoration of places linked to important historical events). This is 
essential because in Article 8 the historical heritage is mentioned as a value separate from the 
cultural heritage. The goal of promoting tourism needs to be supplemented by the promotion 
of the closely related area of physical culture and sport. The aim is to improve the quality of 
life in regions which are lagging behind and physical culture and sport are obvious ways of 
doing this. The Fund should support investment in these areas, both in cities and in rural 
areas.

Pakeitimas 11
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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, kelių statybą bei 
atnaujinimą už TEN-T stuburo ribų, 
atsižvelgiant į būtinybę kurti susisiekimą su 
salomis, kaimo vietovėmis, prie jūros 
neprieinančiomis ir kitaip izoliuotomis 
vietovėmis bei tarp šių vietovių ir Bendrijos 
centrų, 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;

Justification
The construction and upgrading of roads outside the TEN-T backbone should explicitly 
appear in the text of the regulation especially as a reference to the Commission’s comment on 
the October 1st SAWP meeting where the Commission has argued that TEN-T is financed 
from the Cohesion Fund and the secondary systems from the ERDF in case of roads as well.
The second part of the amendment provides more focus on transport needs in peripheral 
regions.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 8 skirsnis

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

8) Investicijos į švietimą, kurios padeda 
didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę 
regionuose, ir parama, suteikiant visiems 
lygias galimybes įgyti išsilavinimą;

Justification

The Fund rightly supports investment in education (Article 4, point 8) in an effort to help 
increase the attractiveness and quality of life in the regions. Efforts to provide equal 
educational opportunities should also be included here. This is a matter of vital importance. 
One of the most troublesome aspects of life in rural areas is the difficulty of access to 
education, with the remoteness of schools, the need for long and expensive journeys, and so 
on. In addition, the maintenance of schools in rural areas is more expensive, owing to 
demographic factors and the lower number of pupils. The Fund should therefore also support 
investment designed to provide equal educational opportunities in rural areas. 
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Pakeitimas 13
4 straipsnio 9 skirsnis

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, 
ligų prevencija ir didesnės galimybės 
pasinaudoti medicinos paslaugomis, kurios 
padeda užtikrinti geresnę regioninę plėtrą ir 
gyvenimo kokybę regionuose;

Justification

To meet the objective of convergence, the Fund rightly supports investment in health services, 
although aid in this sector should not be confined to developing and improving health 
provision, but should also extend to disease prevention, and - particularly important in rural 
areas - improving access to medical services, since inhabitants of rural areas are usually at a 
disadvantage in this field.

Pakeitimas 14
5 straipsnio įvadinė dalis

Pagal „regionų konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą ERPF pagalba, 
atsižvelgiant į tvaraus regioninio vystymosi 
strategijas, skiriama šiems prioritetams:

Pagal „regionų konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą ERPF pagalba, 
atsižvelgiant į tvaraus regioninio vystymosi 
strategijas, visų pirma skiriama šiems 
prioritetams:

Justification

The draftsman considers that the list of priorities should not be exclusive, but allow the ERDF 
to take into account the specific needs and the heterogeneous nature of the regions and their 
development and relative competiteveness.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 2 punktas

c) skatinti švarų miestų visuomeninį 
transportą;

c) skatinti švarų visuomeninį transportą;

Justification

There is no obvious reason why improvements in this field should be limited to urban areas as 
rural public transport tends to cover a far greater distance per customer journey.
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Pakeitimas 16
5 straipsnio 3 punkto bb papunktis (naujas)

bb) padėti skleisti žinių ekonomiką 
izoliuotoms ir kaimo vietovėms, skatinant 
IRT pritaikymą ir išnaudojimą kurti vertei, 
diversifikuoti ir plėsti ekonominę veiklą.

Pakeitimas 17
6 straipsnio 1 skirsnio b a punktas (naujas)

ba) skatinant tvarią plėtrą kaimo vietovėse;

Pakeitimas 18
7 straipsnio a punktas

a) PVM; a) grąžintinam PVM;

Justification

This would ensure that the rule endorses previous and ongoing practices for ERDF 
programmes. It would also comply with the provisions of the ESF regulation and so avoid 
incomprehensible discrepancies within the European cohesion policy.

Pakeitimas 19
9 straipsnio 1 pastraipa

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad 
priemonės, kurias pagal Reglamentą (EB) 
Nr. (...) bendrai finansuoja Europos žemės 
ūkio kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), bei 
veiksmai, kuriuos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. (...) bendrai finansuoja Europos 
žuvininkystės fondas (EŽF), ir programos, 
kurias bendrai finansuoja ERPF, papildytų 
vienos kitas ir derėtų.

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad 
priemonės, kurias pagal Reglamentą (EB) 
Nr. (...) bendrai finansuoja Europos žemės 
ūkio kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), kaip 
tai numatyta minėto reglamento 11 
straipsnio 3 skirsnio penktojoje pastraipoje,
bei veiksmai, kuriuos pagal Reglamentą 
(EB) Nr. (...) bendrai finansuoja Europos 
žuvininkystės fondas (EŽF), ir programos, 
kurias bendrai finansuoja ERPF, papildytų 
vienos kitas ir derėtų.

Justification

This amendment seeks to recall and draw attention to the provision in the new European 
Agricultural Fund for Rural Development Regulation in order to make clear that the need for 



AD\564361LT.doc 13/15 PE 353.412v02-00

LT

synergy between the agricultural development policy and cohesion policy is a common factor 
in planning the two policies. 

Pakeitimas 20
9 straipsnio 2 pastraipos 1 punktas

1) infrastruktūrą prieinamumui gerinti; 1) infrastruktūrą prieinamumui gerinti ir 
tokių sričių patrauklumui didinti; 

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 ekonominės veiklos rūšių 
plėtojimą;

Justification

Assistance should not simply be limited to new activities but also to deepening and improving 
already existant ones.

Pakeitimas 22
9 straipsnio 2 pastraipos 4 a punktas (naujas)

4a) mokymo priemonių plėtrq kaimo 
vietovėse;

Pakeitimas 23
9 straipsnio 2 pastraipos 5 punktas

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) turizmo, patogumų ir kultūrinio 
gyvenimo plėtojimą kaimo vietovėse. 

Pakeitimas 24
9 straipsnio 2 pastraipos 5 a punktas(naujas)

5a) biologinio kuro gamybą ir / arba 
atsinaujinančių energijos rūšių naudojimą.

Justification

The rural areas should contribute to the ambitious target of the European Union of producing 
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12% of its gross income energy consumption by using renewable energy sources.

Pakeitimas 25
9 straipsnio 2 pastraipos 5 b punktas (naujas)

5b) investicijas į energijos efektyvumo 
didinimą (infrastruktūra, techninė parama 
ir informacija galutiniam vartotojui).

Pakeitimas 26
10 straipsnio 2 dalis

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 ir 5 straipsnių, ERPF
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti darbo vietų 
kūrimą, tausojantį gamtinių išteklių 
naudojimą ir turizmo sektorių ir kaimo 
vietovių visapusišką plėtrą ir įvairinimą.

Justification

Unemployment is a significant factor in the movement of people away from naturally 
handicapped areas.

Pakeitimas 27
12 straipsnio 3 a punktas (naujas)

3a) poveikio užimtumui atitinkamose 
vietovėse ir kaimyninėse vietovėse 
įvertinimas, įskaitant darbo rinkos 
struktūrą, sezoninius veiksnius ir įgūdžius;

Justification

The likely effects on employment should be examined when establishing operational 
programmes under the "European territorial cooperation" objective, in order to better 
coordinate plans that may cut across educational, social and territorial divisions.

Pakeitimas 28
14 straipsnio 3 dalis
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3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja Reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete.

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete, užtikrindama, kad, atsižvelgiant į 
institucinę aplinką, tinkamai atstovaujama 
regionų ir vietos valdžia.

Justification

Here the main aim is to ensure consistency with the partnership and subsidiarity principles.
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