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Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro
Pakeitimas 1
1 dalis

1. Atsižvelgiant į Europos regioninės politikos, kaip nepakeičiamos priemonės skatinant 
socialinę ir ekonominę sanglaudą ir mažinant regioninius skirtumus, svarbą, remti 
tikrą suartėjimą, skatinti augimą ir užimtumą bei vystyti ir remti tolerantiškos, 
teisingos, rūpestingos ir vieningos visuomenės sampratą. Komitetas yra įsitikinęs, jog 
verta imtis bendrų veiksmų Europos mastu, nes tai sudaro sąlygas vykdyti masto 
ekonomiją, tobulinti procedūras bei sutelkti išteklius, ypač tarptautinio 
bendradarbiavimo atveju ir padeda perskirstyti bei atlyginti su vidaus rinka 
susijusias išlaidas mažiau išsivysčiusiems regionams. Stipri, gerai finansuojama 
Europos regioninė politika yra būtina sąlyga Sąjungos gebėjimui susidoroti su 
būsimomis plėtromis ir skatinti socialinę, ekonominę ir geografinę sanglaudą 
išsiplėtusioje ES;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 2
1 dalis

1. Atsižvelgiant į Europos regioninės politikos, kaip nepakeičiamos priemonės mažinant 
regioninius skirtumus, svarbą, skatinti darnų regionų vystymąsi, jų augimą ir 
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konkurencingumą bei vystyti ir remti tolerantiškos, rūpestingos ir vieningos 
visuomenės sampratą. Komitetas yra įsitikinęs, jog verta imtis bendrų veiksmų 
Europos mastu, nes tai sudaro sąlygas vykdyti masto ekonomiją, tobulinti procedūras 
bei sutelkti išteklius, ypač tarptautinio bendradarbiavimo atveju.  Stipri, gerai 
finansuojama Europos regioninė politika yra būtina sąlyga Sąjungos gebėjimui 
susidoroti su būsimomis plėtromis; ir pažymi, kad Europos Sąjungai toliau 
plečiantis, kitų sričių Sąjungos politika negalės atstoti regioninės politikos, o tik 
veiksmingai ją paremti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 3
1 dalis

1. Atsižvelgiant į Europos regioninės politikos, kaip nepakeičiamos priemonės mažinant 
regioninius skirtumus, svarbą, skatinti augimą ir konkurencingumą bei vystyti ir remti 
tolerantiškos, rūpestingos ir vieningos visuomenės sampratą. Komitetas yra įsitikinęs, 
jog verta imtis bendrų veiksmų Europos mastu, nes tai sudaro sąlygas vykdyti masto 
ekonomiją, tobulinti procedūras bei sutelkti išteklius, tiek tarpvalstybinio, tiek 
tarptautinio ar tarpregioninio bendradarbiavimo atvejais. Stipri, gerai finansuojama 
Europos regioninė politika yra būtina sąlyga Sąjungos gebėjimui susidoroti su 
būsimomis plėtromis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad Komisijos pasiūlymas dėl naujos Finansinės perspektyvos yra aiškiai 
nepakankamas siekiant atsakyti į ES plėtros keliamus socialinius, ekonominius ir 
aplinkosaugos iššūkius, ypač būtinybę skatinti didesnę sanglaudą ir spręsti aukšto 
nedarbo lygio, skurdo ir pajamų nelygybės problemas;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 5
1b dalis (nauja)

1b. nepritaria vadinamųjų „Šešių laišką“ pasirašiusiųjų siūlomai strategijai, kuria 
siekiama paveikti sprendimą dėl kitos Finansinės perspektyvos ir prašoma nustatyti 
Bendrijos biudžeto išteklių ribą, lygią 1 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų, bei 
apgailestauja, kad Taryba remia šią strategiją;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 6
1c dalis (nauja)

1c. atmeta pasiūlymą kitos Finansinės perspektyvos vidutinį išlaidų lygį nustatyti tarp 
1,14 proc. Bendrijos bendrųjų nacionalinių pajamų, kaip siūlo Komisija, ir „Šešių 
laišką“ pasirašiusiųjų siūlomo lygio; pabrėžia 0,10 proc. punktų skirtumą palyginti 
su nuosaviems ištekliams nustatyta riba (1,24 proc. Bendrijos bendrųjų 
nacionalinių pajamų);

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 7
1d dalis (nauja)

1d. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme dėl 2007–2013 m. finansinio ir politinio plano 
nustatyta 1,09 proc. Bendrijos bendrųjų nacionalinių pajamų riba sudarant realų 
vidutinį metinį biudžetą ir tai yra žemesnesnis lygis negu „Darbotvarkėje 2000“ 
nustatyta 1,10 proc. riba (kaip teigė buvusi Komisijos narė Michaele Schreyer 2004 
m. balandžio mėn. vykusiame neoficialiame už regioninę politiką atsakingų 
ministrų Tarybos susitikime).

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 8
1e dalis (nauja)

1e. nerimauja dėl Komisijos pasiūlyme konkurencingumui ir verslumui teikiamo per 
didelio dėmesio ir dėl to, kad tai daroma sanglaudos ir suartėjimo sąskaita; dar 
kartą pabrėžia, kad nesutiks su Sanglaudos politikos ir jos priemonių (Struktūrinių 
fondų) svarbos nuvertinimu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 9
2 dalis

2. primena pasiūlymus, kuriuos Regioninės politikos, transporto ir turizmo komitetas 
pateikė savo 2004 m. kovo 18 d. nuomonėje dėl Komisijos komunikato „Bendros 
ateities kūrimas: išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir 
biudžeto lėšos“ ir mano, kad:
– (išbraukta) investicijų į materialųjį ir žmogiškąjį kapitalą dydžiai komunikate 

„Bendros ateities kūrimas: išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai 
iššūkiai ir biudžeto lėšos“ yra nepakankami atsižvelgiant į sanglaudą, kurios 
siekiama ekonominio augimo ir užimtumo srityje, bei ypač džiaugiasi Komisijos 
pastangomis remti žmogiškuosius išteklius gerinant augimo ir produktyvumo
galimybes;

– (išbraukta) Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų nustatyti vystymosi 
užduotis ir rodiklius atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės specifiką ir 
išsivystymo lygį. Šios užduotys ir rodikliai turėtų būti konkretūs ir išmatuojami bei 
apimti ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos sritis ir jie turėtų būti įtraukti į 
Struktūrinių fondų, regionines ir nacionalines programas;

– reikia atlikti įvertinimą siekiant nustatyti, ar nubrėžus maksimalią Finansinės 
perspektyvos ribą ties 1,24 proc. Bendrųjų nacionalinių pajamų, kaip siūlo Komisija, 
bus įmanoma užtikrinti reikiamus finansinius išteklius Regioniniams ir Struktūriniams 
fondams bei darniai užimtumo politikai vykdyti, pabrėžia, kad, pavyzdžiui, 
Vokietijos DIW institutas pažymi, jog siekiant šių tikslų reikia nustatyti didesnę kaip 
1,24 proc. ribą;

Or. pt



AM\552602LT.doc PE 353.366v01-00 5/19 AM\

LT

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 10
2 dalies 3 įtrauka

– sutinka su Komisijos siūlymu ir ragina siekiant užtikrinti pakankamus finansinius 
išteklius Regioniniams ir Struktūriniams fondams bei Komisijos augimo iniciatyvai, 
ypatingą dėmesį skiriant jos naujovių diegimo sudėtinėms dalims bei silpniems 
vietiniams veiksniams, nubrėžti maksimalią Finansinės perspektyvos ribą ties 1,24 
proc. Bendrųjų nacionalinių pajamų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 11
2 dalies 2 įtrauka

2. kviečia Komisiją nustatyti vystymosi užduotis ir rodiklius vadovaujantis Europos 
Vadovų Tarybos susitikimų Lisabonoje ir Gėteborge išvadomis bei Kok pranešimo 
išvadomis, susijusiomis su naujovių diegimu; šios užduotys ir rodikliai turėtų būti 
išmatuojami, konkretūs ir praktiški bei apimti ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos 
sritis bei jie turėtų būti įtraukti į Struktūrinių fondų, regionines ir nacionalines 
veiksmų programas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos 
socialinio fondo;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 12
2 dalies 3 įtrauka

- sutinka su Komisijos siūlymu ir ragina, siekiant užtikrinti pakankamus finansinius 
išteklius Regioniniams ir Struktūriniams fondams bei svarbiausiems transeuropiniams 
transporto projektams, nubrėžti maksimalią Finansinės perspektyvos ribą ties 1,24 
proc. Bendrųjų nacionalinių pajamų; Regioniniams ir Struktūriniams fondams 
skiriamų lėšų dydis turėtų nesikeisti, nors bendras valstybių narių skiriamų lėšų 
dydis bus ne didesnis nei 1 proc. jų bendrųjų vidaus pajamų. Tokiu atveju 
rekomenduojama, kad sąnaudos būtų mažinanamos mokant mažesnes išmokas ES 
bendrajai žemės ūkio politikai, kuriai skiriama didžiausia bendro ES biudžeto dalis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 29
7 dalis

7. supranta, kad lėšos turi būti naudojamos efektyviai, tačiau taip pat pažymi, kad 
pastaraisiais metais vykdant sanglaudos ir struktūrinę politiką buvo pasiekta 
akivaizdžių teigiamų rezultatų kuriant pridėtinę vertę Europoje bei nuolat skatinant 
papildomų lėšų regionams skyrimą; todėl mano, kad būtina peržiūrėti Stabilumo 
paktą (ypač dėl išlaidų investicijoms) atsižvelgiant į neigiamą poveikį, kurį paktas 
daro tinkamam struktūrinių fondų panaudojimui dabartinėje finansinėje sistemoje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 30
7 dalis

7. supranta, kad lėšos turi būti naudojamos efektyviai, tačiau taip pat pažymi, kad 
pastaraisiais metais vykdant sanglaudos ir struktūrinę politiką buvo pasiekta 
akivaizdžių teigiamų rezultatų kuriant pridėtinę vertę Europoje bei nuolat skatinant 
papildomų lėšų regionams skyrimą; be to, supranta, kad dešimties naujų valstybių 
narių įstojimas į ES 2004 m. yra naujas iššūkis visai sanglaudos politikai, kuri taip 
pat reiškia ir ilgo sanglaudos proceso pradžią; mano, kad dėl šios priežasties 
regioninė plėtra ir sanglaudos politika bus svarbesnė 2007–2013 m. laikotarpiu, 
kadangi tada valstybės narės iš tikrųjų – o ne tik teisiškai – integruosis į Europos 
Sąjungos bendriją; todėl pažymi, kad ateityje sanglaudos politika turi labiau 
susitelkti ties regionais, kad užkirstų kelią bet kokiam interesų konfliktui, galinčiam 
kilti tarp mažiau išsivysčiusių regionų senosiose valstybėse narėse ir naujosiose 
valstybėse narėse;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 31
7 a dalis (nauja)

7a. Mano, kad būtina paremti Komisijos pasiūlymą planuoti finansinę perspektyvą 
septynerių metų laikotarpiui iki 2013 m., dėl numatomų pradinių sunkumų 
naujuoju finansavimo laikotarpiu ir naujųjų valstybių narių, ypač Bulgarijos ir 
Rumunijos, kurios į ES įstos tik 2007 m., patirties stokos;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 32
8 dalis

8. džiaugiasi sprendimu į IPA ir ENPI įtraukti skyrių apie tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimą siekiant užtikrinti tvarią ekonominę plėtrą, griežtą aplinkosaugos 
mechanizmų paisymą, aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų kūrimą bei 
demokratijos propagavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 33
8 dalis

8. džiaugiasi sprendimu į IPA1 ir ENPI2 įtraukti skyrių apie tarptautinio 
bendradarbiavimo skatinimą siekiant užtikrinti tvarią ekonominę plėtrą, griežtą 
aplinkosaugos apribojimų paisymą bei demokratijos propagavimą, taip pat džiaugiasi 
ketinimu įgyvendinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas visuose pasienio 
regionuose, įskaitant „senąsias“ vidaus sienas, ypač kadangi dabartinės 
INTERREG programos padarė labai didelę pažangą ir būtina tęsti šiuos darbus, kad 
nesusidarytų vakuumas.

Or. de

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 34
8 dalis

8. sveikina sprendimą, į IPA1 ir ENPI2 įtraukti skyrių apie tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimą siekiant užtikrinti tvarią ekonominę plėtrą, griežtą aplinkosaugos apribojimų 
paisymą bei demokratijos propagavimą; pažymi, kad intensyvesnė ES parama 
paskatins valstybių narių bendradarbiavimą, o tai savo ruožtu – sanglaudą; todėl 
rekomenduoja, kad tarpvalstybinio regioninio bendradarbiavimo tiek ES viduje, tiek 
už jos išorės sienų atveju ES turėtų suteikti ne tik techninę paramą, bet ir padėti 
įgyvendinti didelę dalį programų; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 35
9 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Carlos José Iturgaiz Angulo

Pakeitimas 36
9 dalis

9. reikalauja, kad Komisija (išbraukta) ypač stebėtų „statistikos poveikio regionų“ 
pažangą ar nuosmukį ir pateiktų Europos Parlamentui smulkią metinę ataskaitą apie 
padėtį tuose regionuose;

Or. es

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 37
9 dalis

9. reikalauja, kad Komisija kruopščiai stebėtų „statistikos poveikio regionų“ pažangą ar 
smukimą ir pateiktų Europos Parlamentui smulkią metinę ataskaitą apie padėtį tuose 
regionuose; mano, kad šių regionų tinkamumo paramai gauti neturėtų paveikti 
„virtualaus“ turto pagausėjimas, ir ragina Komisiją užtikrinti, kad taip ir būtų.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 38
9 a dalis (nauja)

9a. Pažymi, kad yra tikėtina, jog ypač turtingesnės ES valstybės narės gaus didelės 
ekonominės naudos iš plėtros ir kad sanglaudos valstybes (ypač Portugaliją ir 
Graikiją) labiausiai paveiks plėtros išlaidos, ir todėl ragina Komisiją ištirti, kokį 
poveikį plėtra turės šioms šalims, bei pasiūlyti specialias jų ūkiui plėtoti ir 
modernizuoti išsiplėtusioje ES pritaikytas programas; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 39
10 dalis

10. pabrėžia, kad regionus, kurie tariamai tapo turtingesni tik dėl statistinių priežasčių, 
t. y. tik todėl, kad vidutinis BVP sumažėjo dėl plėtros, įtraukus šalis, turinčias žymiai 
neturtingesnių regionų, reikėtų vertinti atsižvelgiant į jų tikruosius vystymosi 
sunkumus, ir mano, kad tie regionai turėtų toliau būti įtraukti į sanglaudos tikslą, 
taip pat jiems reikia ir jie turi gauti pakankamą ES paramą, atitinkančią jų tikrąsias 
problemas; pažymi, kad jei neatsižvelgiama į tai, jog poveikis yra vien statistinis, šie 
regionai pralaimės dėl ES plėtros;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 40
10 dalis

10. pabrėžia, kad vadinamiesiems „statistikos poveikio“ regionams ir valstybėms narėms 
vis dar reikia skirti pakankamą ES paramą ir kad nė vienas regionas ar valstybė narė 
neturėtų ko nors prarasti dėl ES plėtros;

Or. es

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 41
10 dalis

10. pabrėžia, kad vadinamiesiems „statistikos poveikio” regionams (išbraukta) būtina ir 
toliau skirti pakankamą ES paramą, kurią jie gautų, jei apie tinkamumą gauti 
paramą būtų sprendžiama atsižvelgiant į 15 valstybių narių turinčios ES duomenis,
ir kad nė vienas regionas neturėtų ko nors prarasti dėl ES plėtros;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael 
Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht 
Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika 
Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, Andreas 
Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber and Joachim 
Wuermeling

Pakeitimas 42
10 a dalis (nauja)

10a. Palankiai vertina galimybę (ypač pagal naują 2 prioritetą) skatinti naujovėmis 
paremtus pajėgumus regionuose, kurie yra svarbūs veiksniai norint įgyvendinti 
Lisabonos tikslus ir Europos Sąjungai pasiekti pažangą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez and 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 43
10 a dalis (nauja)

10a. Mano, kad regionai, kurie praranda savo statusą dėl ne statistikos sukelto augimo, 
turėtų gauti tokią pat kompensaciją, kaip ir regionai, kurie pateko į tokią situaciją, 
įsigaliojus dabartinei finansinei perspektyvai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 44
10a dalis (nauja)

10a. Ragina Komisiją pripažinti regioninės politikos ir konkurencijos politikos sąveiką 
„statistinio poveikio“ regionuose ir į savo analizę įtraukti dabartinių ir būsimų 
skiriant valstybės paramą taikomų taisyklių poveikį „statistinio poveikio“ 
regionuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 45
10 a dalis (nauja)

10a. Siūlo, kad būtų apsvarstyta galimybė, kad regionuose, kuriuose vidutinės pajamos 
yra žymiai mažesnės, nei visoje ES, neturėtų būti nustatyta absoliuti n+2 taisyklė 
Sanglaudos fondui, o vietoj to turėtų būti sušvelnintos taisyklės ir leistas ilgesnis 
laikotarpis, pratęsiant terminą, kad pirmuosius trejus metus būtų taikoma n+3 ar 
galbūt n+4 taisyklė; pabrėžia, kad jei dėl n+2 taisyklės taikymo lieka nepanaudotų 
lėšų, jas visais atvejais turėtų būti galima panaudoti sanglaudos tikslams;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Carlos José Iturgaiz Angulo

Pakeitimas 46
11 dalis

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 47
11 dalis

11. sveikina Augimo reguliavimo fondo sukūrimą, kuris suteiks galimybę Sąjungai imtis 
greitų ir veiksmingų priemonių skatinant pažangą užbaigiant užduotis, kurias delsiama 
įgyvendinti; pritaria Komisijos nuomonei, kad ypač Bendrijos Europos lygmeniu 
prisiimti įsipareigojimai gali parodyti Europos teikiamą naudą atitinkamiems 
regionams jų specialių probleminių aplinkybių atveju (išbraukta); vėl reikalauja, kad 
sprendimai dėl perskirstymo būtų priimami naudojant bendro sprendimo procedūrą, 
nes šie sprendimai turėjo įtakos neseniai priimtiems Parlamento ir Tarybos 
sprendimams dėl prioritetų, ir kad skirstant finansavimą būtų iki galo ir tinkamu 
laiku taikomos dalyvavimą reglamentuojančios taisyklės;;

Or. de

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 48
11 dalis

11. atkreipia dėmesį į Augimo reguliavimo fondo sukūrimą, kuris suteiks galimybę 
Sąjungai imtis greitų ir veiksmingų priemonių skatinant pažangą užbaigiant užduotis, 
kurias delsiama įgyvendinti; mano, kad bet kokiu atveju nebus įmanoma šio fondo 
finansuoti perskirstant išlaidas (ypač iš Struktūrinių fondų), kadangi tai būtų 
pavojingas precedentas; jei taip atsitiktų, ragina Komisiją siūlant lėšų perskirstymą 
ypač atsižvelgti į „statistikos poveikio regionų” poreikius bei vėl reikalauja, kad su 
juo būtų konsultuojamasi dėl visų sprendimų dėl perskirstymo(išbraukta), nes šie 
sprendimai turėjo įtakos neseniai priimtiems Parlamento ir Tarybos sprendimams dėl 
prioritetų;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Carlos José Iturgaiz Angulo

Pakeitimas 49
11 a dalis (nauja)

11a. Pripažįsta, kad reikia tam tikrų lankstumo mechanizmų, tačiau pastarieji neturi 
turėti poveikio politiniams ir kokybiniams prioritetams, dėl kurių buvo sutarta 
Finansinėje perspektyvoje, ir šie mechanizmai turi suteikti galimybę spręsti netikėtai 
kilusias krizes, todėl jie turi būti labai specializuoto pobūdžio; ragina Komisiją 
užtikrinti, jog kad ir kada ji bepasiūlys bet kokį perskirstyti resursus, šis 
perskirstymas nepaveiks valstybių narių ekonomikos politikos;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 50
12 dalis

12. pažymi, kad ateityje Struktūrinių fondų ištekliai bus tvarkomi decentralizuotai bei 
labiau atsižvelgiant į proporcingumą, taip suteikiant daugiau atsakomybės valstybėms 
narėms ir regionams už gerą išteklių valdymą. Remia Komisijos pastangas tobulinant 
procedūras, mažinant administracines išlaidas, nors ir ne decentralizavimo sąskaita,
bei greitinant sprendimų priėmimą; reikalauja, kad Komisija, naudodamasi tinkamais 
instrumentais, pvz., efektyvumo rezervu, užtikrintų, kad ES skiriamas finansavimas 
būtų naudojamas pagal Bendrijos gaires ir siekiant skaidrumo (išbraukta) praneštų 
Parlamentui apie kiekvieną pastebėtą atskiros šalies ar regioninio finansinės kontrolės 
procedūrų neatitikimą bei apie priemones, kurių bus imtasi situacijai ištaisyti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 51
12 dalis

12. pažymi, kad ateityje Struktūrinių fondų ištekliai bus tvarkomi decentralizuotai bei 
labiau atsižvelgiant į proporcingumą, taip suteikiant daugiau finansinės atsakomybės 
valstybėms narėms, regionams ir savivaldybėms už gerą išteklių valdymą. 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 52
12 a dalis (nauja)

12a.

Ragina Komisiją nesuteikti leidimo naudotis ES skiriamu finansavimu, jei planai 
nepatikrinti pagal 2003 m. liepos 3 d. Parlamento rezoliuciją dėl lyčių aspekto 
įtraukimo sudarant biudžetą1ir jos neatitinka;

Or. de

  
1 OL C 74 E, 2004 3 24, p. 746.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Alyn Smith

Pakeitimas 53
12b dalis (nauja)

12b. Pažymi, kad regioninės politikos požiūriu daugiametis finansinis planavimas , taigi 
ir jo aiškumas yra nepakeičiamas regionams, ir kad finansinės perspektyvos 
priemone neturi neapgalvotai suabejoti jokia Europos institucija; perspėja, jog 
Taryba turi intensyviai dirbti su Parlamentu, kad priimtų sprendimą dėl finansinės 
perspektyvos, kuris būtų naudingas išsiplėtusiai Sąjungai ir jos integracijai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 54
13 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 55
13 dalis

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 56
13 dalis

13. ragina Komisiją imtis specialiųjų priemonių peržiūrėto Europos socialinio fondo 
kontekste siekiant sustiprinti socialinę migrantų integraciją bei užtikrinti jiems 
galimybę įsidarbinti, ir taip suteikti trečiųjų šalių gyventojams, turintiems kitokį 
kultūrinį, religinį, kalbinį ar etninį pagrindą, galimybę dalyvauti visose Europos 
visuomeninio gyvenimo srityse, jei šie migrantai gerbia juos priimančiosios šalies 
kalbą, kultūrą, tradicijas ir ypač teisinės valstybės principus, ir su sąlyga, kad tokios 
specialios priemonės nesukelia pavojaus priimančiosios šalies piliečių teisėms ir 
galimybėms įsidarbinti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez and 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

13 a dalis (nauja)

13a. Ragina Komisiją suskaičiuoti anksčiau pateiktas paraiškas ir Laikinąjį komitetą dėl 
išsiplėtusios ES iššūkių ir biudžeto išteklių savo galutiniame pranešime atsižvelgti į 
plėtrą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 58
13a dalis (nauja)

13a . Ragina valstybes nares parodyti, kaip jos suteiks finansinę paramą, būtiną darniam 
vystymuisi pasiekti, kaip buvo sutarta vadovų susitikime Geteborge, ypač Natura 
2000 programos valdymo, Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimui reikalingų 
išteklių ir bendradarbiavimo Kioto tikslų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 59
14 dalis

14. ragina Komisiją imtis priemonių užtikrinant, kad Sanglaudos ir struktūrinės politikos 
finansavimas nebus (išbraukta) ribojamas siekiant daugiau naudos kitoms ES 
politikos sritims ir atmeta mintį, kad Struktūrinis fondas būtų lyg kintamasis, kuris 
būtų keičiamas atsižvelgiant į biudžeto apribojimus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 60
14 dalis

14. Ragina Komisiją užtikrinti, kad priėmus bet kokias priemones, kitų politikos sričių 
naudai nebūtų sumažinta sanglaudos politikai skiriamų lėšų, ir suprasti, kad nors 
sanglaudai skirtas išlaidas reikėtų naudoti darniam vystymuisi pasiekti, 
konkurencingumas valstybėse narėse negali pakeisti suartėjimo;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 61
14 dalis

14. ragina Komisiją imtis priemonių užtikrinant, kad Sanglaudos ir struktūrinės politikos 
finansavimas nebus ribojamas siekiant daugiau naudos kitoms ES politikos sritims, ir 
smerkia tas valstybes nares, kurios siekė Europos idealą sumenkinti iki bergždžios 
diskusijos apie „įplaukas/išlaidas“, kartu ragindamos priimti pozicijas, nenaudingas 
kitoms valstybėms ir jų pačių regionams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sérgio Ribeiro

Pakeitimas 62
15 dalis

15. ragina Komisiją užtikrinti, kad planas bus įvykdytas neatsiliekant nuo grafiko ir 2007 
m. bus galima pradėti vykdyti naujas sanglaudos ir struktūrinės politikos programas;
pritaria Komisijos pasiūlymui, kad kita finansinė perspektyva apimtų septynerių 
metų laikotarpį (2007–2013 m.).

Or. pt


