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SHORT JUSTIFICATION

The proposal under consideration should be considered together with the General Provisions 
Regulation (COM (2004) 492 fin.) on the reform of the Union's structural funds and cohesion 
fund, and this is important for three reasons: 

a) It lays down the general rules governing three Funds: the ERDF (being the main instrument 
of EU regional policy), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund; 

b) It defines the specific areas of the EU, which will be eligible for financing provided that the 
objectives (convergence, regional competitiveness and territorial co-operation) are met; the 
ERDF is therefore a derivative legal instrument; 

c) It defines practically most of the general terms and reference for ERDF assistance; hence 
the ERDF proposal cannot be treated separately from the General Provisions Regulation.

However, the Specific Provisions of the ERDF proposal may be examined against one 
criterion called “the syndrome of peripherality”. It encompasses the hindrances (i.e. natural 
endowment, insufficient capital accumulation, lack of dynamism due to low human capital, 
poor infrastructure, poor services, non-existent cultural activities, etc.), which cause 
divergence of economic performance and activity and of economic well-being (GDP per 
capita). 

Given this underlying premise, the draftsman concentrates on the ITRE competence in matters 
related to industrial policy and SMEs, research and science, energy, telecommunications, 
information society and TENs in energy and telecommunications. It is important to explain 
that these policies contribute significantly to regional development.

Furthermore, the draftsman underlines the lack of competence conferred on the European 
Parliament in matters related to the real causes of regional disparities. Yet he proposes 
substantial modifications to the EU regional policy.

The purpose and scope described in the Commission's ERDF proposal are welcomed by the 
draftsman but they need clarity and further elaboration in view of the stock of knowledge the 
EU has gained since the creation of the ERDF and the new priorities set out in the revised 
Lisbon Agenda and the Financial Perspectives for 2007-2013. 

The importance of innovations should be embedded in the proposal. Inclusion of the Lisbon 
and Göteborg agendas and the proposals made by the Kok-report should be seen as essential 
conditions for attaining the objectives of the ERDF. A flexible interpretation of the innovative 
actions in order to create exchange of information and gain from experience and best practices 
should be welcome. The innovative actions should create the opportunity for regions to 
experiment in the fields having a potential for the future. Regions and local authorities have a 
role in defining the scope of European Regional policy.

The SMEs are at the base of the production structure of the regions. They should be given the 
opportunity to anticipate the new innovative challenges and to put them in practice as close to 
the citizens as possible. Less bureaucracy, transparency and new mechanisms of inducing 
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investment and securing funding are necessary for making it easier for SMEs and other 
private actors to gain access to the European programmes and to execute the programmes in 
the most efficient way. 

There are other factors influencing the regional development and policy. One of them is 
associated with new forms of endogenous cooperation conceived to provide for synergies of 
regions and Member States with other funding opportunities (i.e. between Objective 2 
(ERDF) and the research Framework Programme ), flexibility in the co-financing of the 
programmes, including a well-specified private-public partnership (PPP), and more effective 
means of implementation of  the regional policy.  These new forms are partnerships such as 
private/public consortia, civil society/universities, SMEs/local authorities, etc.. The draftsman 
welcomes the Commission's proposals focusing on the importance of cross-border 
cooperation. 

All these issues are transposed in appropriate amendments accompanied by brief 
justifications. 

PAKEITIMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 konstatuojamoji dalis

(3) ERPF turėtų teikti pagalbą pagal 
bendrąją sanglaudos politikos strategiją, kuri 
užtikrina didesnį pagalbos orientavimą į 
Bendrijos prioritetus, ypač už mažiau 
išsivysčiusių regionų ribų.

(3) ERPF turėtų teikti pagalbą pagal 
bendrąją sanglaudos politikos strategiją, kuri 
užtikrina didesnį pagalbos orientavimą į 
Bendrijos prioritetus ir siekia atkreipti 
dėmesį į pagrindines regionų išsivystymo 
skirtumų priežastis, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose.

Justification

This amendment should be considered in conjunction with the one introduced to Article 2. It 
adds to the overall strategy of the ERDF, i.e. the priority of this Fund to address and 
eradicate the causes of regional disparity.

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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Pakeitimas 2

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 strukturinių fondų1, 20 straipsnio 1 dalies 
b punkte, įgyvendinimo patirtimi ir 
privalumais, urbanistinis aspektas turetų 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 
strukturinių fondų2, 20 straipsnio 1 dalies b 
punkte, įgyvendinimo patirtimi ir 
privalumais, urbanistinis aspektas turetų būti 
stiprinamas, visiškai integruojant tos srities 
priemones į ERPF bendrai finansuojamas 
veiklos programas. Tuomet svarbus 
vaidmuo tektų vietinėms plėtros ir 
užimtumo iniciatyvoms bei naujovių 
potencialui.

Pakeitimas 3
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Siekiant konvergencijos tikslų 
pageidautina plėsti paramos priemones ir 
sritis įvedant naują pagalbos MVĮ tvarką ir 
laikantis naujo požiūrio į regioninę plėtrą, 
suteikiant MVĮ galimybę nemokamai 
naudotis tyrimų, finansuojamų tik valstybės 
lėšomis, rezultatais.

Justification

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second,it specifies the conditions for a direct transfer of knowledge gained by 
public funds to those interested in developing it further for the purpose of regional 
development.

Pakeitimas 4
2 straipsnis

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 

ERPF padeda finansuoti pagalbą, siekdamas 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 

  
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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sanglaudą, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas regionų ekonomikos 
struktūrų plėtrą ir prisitaikymą, įskaitant
nuosmukį patiriančių pramoninių regionų 
pertvarką.

sanglaudą, atkreipdamas dėmesį ir 
šalindamas pagrindines regionų 
išsivystymo skirtumų priežastis ir remdamas 
regionų ekonomikos struktūrų plėtrą ir 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį patiriančių 
pramoninių regionų pertvarką.

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 diegiant požiūrį, 
susiejantį naujoves su regionine plėtra, ir 
ypatingą dėmesį skiriant į technologijų 
platformas įtrauktiems regionams, kurti 
nuolatines darbo vietas bei skatinti aplinką 
tausojantį augimą.

Justification

This amendment makes the case that the main purpose of the ERDF is to uproot the causes of 
regional disparities. Hence ERDF assistance should be concentrated on the underlying 
factors inducing and accentuating regional disparities. Furthermore it clarifies that 
innovations per se do not necessarily lead to lessening regional disparities, nor do they lead 
to sustainable growth. On the other hand, an innovations approach would help induce a 
multiplier effect on job creation.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 2 dalies b punktas 

b) infrastruktūrą; b) fizinę ir technologijų infrastruktūrą;

Justification

The two adjectives: 'physical and technological' define the type of infrastructure considered 
eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not necessarily contribute to 
increasing the productivity of regions. Hence the clarification proposed by this amendment 
becomes necessary.

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 

c) vystymo iniciatyvas, kurias sudaro 
paslaugos įmonėms, finansavimo priemonės, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimas ir plėtojimas, 
gretutinės paslaugos ir keitimasis patirtimi 
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tarp regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų;

tarp regionų, miestų, bendrų vietinių 
iniciatyvų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų ar jų 
susiejimas tinklais;

Justification

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which promote the participation of the local authorities in regional 
development.

Pakeitimas 7

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 ir regionų 
išsivystymo technologijų srityje skirtumų 
šalinimą, 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 ir bendrai 
finansuojant regionų rizikos fondus ir 
vietinius investicijų skatinimo fondus, 
skatinimas siekiant padėti pritraukti privatų 
kapitalą, kuris leistų prisidėti prie regiono 
ekonominės plėtros;

Justification

To reduce the digital gap existing between regions. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs, it is necessary to attract private investors 
through creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These 
funds are one of the best instruments to support economic development of the country by 
providing SMEs with the necessary resources to increase their innovative potential.

Pakeitimas 8
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4 straipsnio 1a punktas (naujas)

1a) Dar nepatentuoti tyrimų, finansuojamų 
tik valstybės lėšomis per EB biudžetą ar 
nacionalinius mokslinių tyrimų institutus, 
rezultatai gali būti siūlomi MVĮ 
nemokamai, jei jie tiesiogiai paverčiami 
naujovėmis, dėl kurių pramonės prekėms 
pagaminti reikės mažiau energijos;

Justification

In the EU and in most Member States, there is no mechanism by which research undertaken 
by universities or research institutes would lead to an industrial application. This missing 
mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to remedy it. It 
introduces a new mechanism of support for SMEs by applying existing knowledge originating 
in research institutes to industrial innovation. Such research was rendered possible because 
of public sector financing. However, if not used appropriately, public funding is wasted. On 
the other hand, if offered to SMEs under minimum legal provisions, they would be 
encouraged to invest in new products.

Pakeitimas 9
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 ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis arba naudoti naujas idėjas;

Justification

This amendment is the logical follow-up of the underlying premise of ICTs. Essentially, the 
information society should embrace the 'exploitation of new ideas'.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 4 punktas 

4) Rizikos prevencija, įskaitant gamtinių ir 
technologinių pavojų prevencijos ir jų 
sprendimo planų rengimą ir įgyvendinimą;

4) Rizikos, kylančios dėl pokyčių finansų ar 
kapitalo rinkose, prevencija, įskaitant 
gamtinių ir technologinių pavojų prevencijos 
ir jų sprendimo planų rengimą ir 
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įgyvendinimą;

Justification

There are many sources of risk, requiring different techniques or approaches to their 
'prevention'. For the regions covered by this regulation, an important source of risk is the 
volatility of the 'financial or capital markets', which affects adversely ex-ante investment. 
Hence a public guarantee would ensure an element of support and less uncertainty.

Pakeitimas 11

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, didelius Europos 
technologijų ir logistikos projektus bei 
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

Including investment in major technical, logistical and spatial projects under the 
convergence objective.

Pakeitimas 12

4 straipsnio 8 punktas

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

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

Justification

Closing the technology gap between regions in the field of education through the application 
of new technologies. 
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Pakeitimas 13
5 straipsnio įvadinė dalis

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

Pagal „regionų konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą ERPF pagalba, 
atsižvelgiant į Septintosios pagrindų 
programos tikslus ir tvaraus regioninio 
vystymosi strategijas, daugiausia skiriama 
šioms sritims:

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pakeitimas 14
5 straipsnio 1 punktas 

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

1) naujovės ir žinių ekonomika, kurių 
siekiama teikiant pagalbą regionų naujovių 
strategijų, didinančių regionų naujovių 
sistemų efektyvumą, kurti ir įgyvendinti ar 
pritaikant tik iš EB ar valstybių narių 
biudžetų finansuojamus tyrimus, 
leidžiančius sukurti naujas pramonės 
prekes ar paslaugas, o būtent reikia:

Justification

See amendments to Recital 8a (new) and to Article 4(1a) (new) for the logic of this proposal.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1 punkto b papunktis

b) skatinti naujoves MVĮ, remiant 
universitetų ir įmonių bendradarbiavimo 
tinklus, verslo tinklus ir MVĮ grupes ir 
sudarant palankias sąlygas MVĮ naudotis 
pažangiomis verslo rėmimo paslaugomis, 
remiant švaresnių naujų technologijų 
integravimą į MVĮ;

b) skatinti naujoves MVĮ, remiant verslo 
rėmimo agentūrų ir mokslinių tyrimų 
centrų, pilietinės visuomenės ir įmonių bei
universitetų ir įmonių bendradarbiavimo 
tinklus bei kitus su skirtingų sektorių 
bendradarbiavimu susijusius tinklus, verslo 
tinklus ir MVĮ grupes ir sudarant palankias 
sąlygas MVĮ naudotis pažangiomis verslo 
rėmimo paslaugomis, remiant švaresnių 
naujų technologijų integravimą į MVĮ;
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Justification

Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 1 punkto ca papunktis (naujas)

ca) remti viešojo ir privataus sektorių 
partnerystę kuriant produktus ir paslaugas;

Justification

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 1 punkto d papunktis

d) kurti naujas finansines priemones ir 
inkubacines priemones, padedančias kurti 
arba plėsti aktyviai žinias taikančias firmas.

d) kurti naujas finansines priemones ir 
priemones, didinančias MVĮ pajėgumą 
atlikti mokslinius tyrimus ir taikyti 
technologijas bei skatinančias verslumą ir 
naujų įmonių kūrimą panaudojant 
investicinį kapitalą ir inkubacines 
priemones.

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pakeitimas 18
5 straipsnio 1 punkto da papunktis (naujas)

da) kurti naujas regionines rinkas 
ekologiškiems produktams;

Justification

There is need to enlarge or even create the regional markets whose size determines regional 
specialisation and creation of sustainable jobs. Ecological products are in the main the 
natural endowments of peripheral regions. Yet there are no organised markets for such 
products.
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Pakeitimas 19

5 straipsnio 1 punkto db papunktis (naujas)

db) kurti ir aprūpinti technologijų centrus 
bei mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
centrus.

Justification

To support the development of innovation policy.

Pakeitimas 20

5 straipsnio 2 punkto b papunktis

b) skatinti energijos efektyvumą ir 
atsinaujinančios energijos gamybą;

b) skatinti energijos efektyvumą ir 
atsinaujinančios energijos gamybą, plėtoti 
efektyvias energijos valdymo sistemas;

Pakeitimas 21

5 straipsnio 2a punktas (naujas)

2a) turizmo srityje, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, bei kultūros paveldo 
puoselėjimą ir apsaugą remiant ūkio plėtrą, 
padėti didinti turizmo paslaugų pasiūlą 
teikiant naujas paslaugas, sukuriančias 
didelę pridėtinę vertę. 

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.  There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed Member States alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Pakeitimas 22
6 straipsnio 1 punktas
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1) plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir
socialinę veiklą, taikant bendras tvaraus 
teritorijų vystymo strategijas, pirmiausia:

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

Justification

This is a pure clarification, possibly a missing activity that seems to be necessary for cross-
border cooperation and better understanding of different cultures.

Pakeitimas 23

6 straipsnio 2 punkto d papunktis

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 
įmonėse, kūrimą.

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais ir 
atotrūkio technologijų srityje panaikinimu, 
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 
įmonėse, kūrimą.

Justification

To close the technology gap between regions.

Pakeitimas 24
6 straipsnio 1 punkto da papunktis (naujas)

da) skatinant decentralizuotą INTERREG 
valdymo modelį.

Justification

This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.
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Pakeitimas 25

6 straipsnio 2 punkto db papunktis (naujas)

db) gamtos ir (arba) kultūros paveldo 
apsauga ir puoselėjimas, decentralizuojant 
INTERREG valdymą ir taip remiant 
ekonomikos plėtrą, miesto ir kaimo vietovių 
atgaivinimą ar turizmą.

Justification

This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks.  
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.

Pakeitimas 26

6 straipsnio 3 punktas

3) regioninės politikos veiksmingumui 
didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios institucijų ryšius ir keitimąsi 
patirtimi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 8 
straipsnyje nurodytose srityse, įskaitant visą 
Bendriją apimančias bendradarbiavimo 
tinklų programas ir veiksmus, apimančius 
tyrimus, duomenų rinkimą bei vystymosi 
tendencijų Bendrijoje stebėjimą ir analizę.

3) regioninės politikos veiksmingumui 
didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios institucijų bei viešųjų įstaigų ryšius 
ir keitimąsi patirtimi 5 straipsnio 1 ir 2 
dalyse bei 8 straipsnyje nurodytose srityse, 
įskaitant visą Bendriją apimančias 
bendradarbiavimo tinklų programas ir 
veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų 
rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje 
stebėjimą ir analizę.

Justification

The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy. 

Pakeitimas 27

6 straipsnio 3a punktas (naujas)
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3a) Susiejimo tinklais projektai 
koordinuojami sukuriant vieną bendrą ES 
erdvę.
Turi būti atliekamas jau esančių tinklų, 
tokių kaip ESPON, URBAct ir INTERACT, 
tarpinis įvertinimas.

Justification

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to 
run and pointless.  There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks.  This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.

The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Pakeitimas 28

9 straipsnio 2 pastraipos 5a punktas (naujas)

5a) istorinių ūkio pastatų išsaugojimą ir 
priežiūrą.

Justification

One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas.  This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Pakeitimas 29

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, ne tik su 
kultūriniu paveldu, bet ir su naujovėmis bei 
naujomis technologijomis, labiausiai 
atitinkančiomis regionų poreikius 
(telekomunikacijų centrai kaimo vietovėse 
ir t. t.), susijusioms visoms ekonominės 
veiklos rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti 
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tausojantį gamtinių išteklių naudojimą ir 
turizmo sektorių.

Justification

Strengthening innovation policies and new technologies in the field of tourism, in rural areas 
and other areas suffering natural handicaps.

Pakeitimas 30

11 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) parama siekiant pašalinti su 
technologijomis susijusių naujovių bei 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
(MTTP) trūkumą;

Justification

Problems relating to accessibility are encountered not only in goods transport and transport 
services, but also and above all in the field of electronic communications, telecommunications 
and development of the information society.

Pakeitimas 31

17 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a) Įnašas pagrindiniam pagalbos gavėjui 
ir atskiriems pagalbos gavėjams mokamas 
prieš projekto įgyvendinimą, įgyvendinimo 
metu ir projektą įgyvendinus.

Justification

Many companies and organisations have difficulty accessing risk capital and therefore have 
liquidity problems when all the contributions are paid long after expenditure has been 
effected. In extreme cases, projects have had to be abandoned because individual 
beneficiaries have gone bankrupt. If 25% of the contributions are paid before the project 
starts, 50% while the project is in progress and 25% after completion, this problem would be 
remedied.
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