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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 14
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veiksmingų ir efektyvių ERPF remiamų 
veiksmų vykdymas priklauso nuo gero 
valdymo ir partnerystės visoje susijusioje 
teritorijoje ir nuo socialinių-ekonominių 
veiksnių bei ypač nuo regioninės ir vietos 
valdžios. 

(5) Veiksmingų ir efektyvių ERPF remiamų 
veiksmų vykdymas priklauso nuo gero 
valdymo ir partnerystės visoje susijusioje 
teritorijoje, socialinių-ekonominių ir 
aplinkos veiksnių bei ypač nuo regioninės ir 
vietos valdžios. 

Or. en

Justification

This amendment ensures that environmental partners are given equal representation as social
and economic partners.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 15
9 konstatuojamoji dalis 

(9) Ypatingą dėmesį reikia skirti labiausiai 
nutolusiems regionams, būtent išimties 
tvarka išplečiant ERPF taikymo sritį teikiant 
finansavimą einamajai pagalbai, susijusiai su 
papildomomis išlaidomis kai kuriuose 
sektoriuose. Tokiu būdu nukrypstant nuo 
nuostatų, teisinis pagrindas turi būti Sutarties 
299(2) straipsnis. 

(9) Ypatingą dėmesį reikia skirti labiausiai 
nutolusiems regionams, būtent išimties 
tvarka išplečiant ERPF taikymo sritį teikiant 
finansavimą einamajai pagalbai, susijusiai su 
papildomomis išlaidomis kai kuriuose 
sektoriuose, atsižvelgiant į ES aplinkos 
apsaugos ir gerinimo politiką. Tokiu būdu 
nukrypstant nuo nuostatų, teisinis pagrindas 
turi būti Sutarties 299(2) straipsnis. 

Or. en

Justification

The ERDF must contribute to the protection and the improvement of the environment as well.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 16
11 konstatuojamoji dalis 

(11) ERPF užtikrina sąveiką su Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo 
pagalba. Jis taip pat užtikrina, kad būtų 
papildomos kitos Bendrijos politikos sritys 
bei nebūtų joms prieštaraujama. 

(11) ERPF užtikrina sąveiką su Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo 
pagalba. Jis taip pat užtikrina, kad būtų 
papildomos kitos Bendrijos politikos sritys 
ir įstatymų leidyba bei nebūtų jiems 
prieštaraujama. 

Or. en

Justification

To ensure that all ERDF projects respect EU environmental legislation.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas17
2 straipsnio 1 dalis

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

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę ir teritorinę sanglaudą 
Europos tvarios plėtros strategijos 
kontekste, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas regionų ekonomikos 
struktūrų plėtrą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų pertvarką. 

Or. en

Justification

The ERDF must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas18
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, 
skatinti tvariąją plėtrą, kurti nuolatines 
darbo vietas bei saugoti ir gerinti natūralią 
ir miesto aplinką. 

Or. es

Justification

By environment we should also mean the natural and urban environment which frequently is 
managed by city councils.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas19
2 straipsnio 2 dalis
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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 saugoti ir 
gerinti aplinką. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas20
3 straipsnio 2 dalies a punktas

a) produktyvus investavimas; a) produktyvus investavimas ir turto 
valdymas;

Or. en

Justification

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets. 

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas21
3 a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Subalansuota ir tvari regioninė plėtra 

Regioninė plėtra reiškia pastovaus 
gyvenimo ir darbo regionuose saugojimą,
plėtrą ir, kai reikia, keitimą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas22
4 straipsnio 3 dalis
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3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miesto nuotekų valymu ir oro kokybe, 
integruota taršos prevencija ir kontrole, 
užterštų vietų ir žemės atgaivinimu, 
biologinės įvairovės skatinimu ir gamtos 
apsauga, pagalba MVĮ, skirta skatinti tvarios 
gamybos metodus, tam tikslui diegiant 
rentabilias aplinkos valdymo sistemas ir 
priimant bei naudojant taršos prevencijos 
technologijas; 

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
vandens kokybe, upių baseinų apsauga ir 
tvarkymu, aplinkosaugos grėsmių 
prevencija (įskaitant apsaugą nuo potvynių 
ir vidinių vandens telkinių taršos), miesto 
nuotekų valymu ir oro kokybe, integruota 
taršos prevencija ir kontrole, akustinės 
taršos prevencija, 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 priimant bei naudojant taršos 
prevencijos technologijas, įskaitant klimato 
kaitos prevencijos technologijas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas23
4 straipsnio 5 dalis

5) Turizmas, įskaitant gamtinių ir kultūrinių 
turtų, kaip tvaraus turizmo potencialo, 
propagavimą, kultūrinio palikimo apsaugą ir 
stiprinimą, remiant ekonomikos plėtrą, 
padeda gerinti turizmo paslaugų teikimą 
teikiant didesnės pridėtinės vertės paslaugas; 

5) Turizmas, įskaitant gamtinių ir kultūrinių 
turtų, kaip tvaraus turizmo potencialo, 
propagavimą, fizinio ir kultūrinio palikimo 
apsaugą ir stiprinimą, remiant subalansuotą 
ekonomikos plėtrą, padeda gerinti turizmo 
paslaugų teikimą teikiant didesnės pridėtinės 
vertės paslaugas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas24
5 straipsnio 1 punkto b punktas

b) MVĮ atsinaujinimo skatinimas 
propaguojant universitetų-įmonių 
bendradarbiavimo tinklus, remiant MVĮ 

b) MVĮ atsinaujinimo skatinimas 
propaguojant universitetų-įmonių 
bendradarbiavimo tinklus, remiant MVĮ 
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verslo tinklus ir grupes ir MVĮ suteikiant 
daugiau galimybių naudotis pažangiomis 
paramos verslui paslaugomis, remiant 
netaršių ir naujoviškų technologijų 
integravimą į MVĮ; 

verslo tinklus ir grupes ir MVĮ suteikiant 
daugiau galimybių naudotis pažangiomis 
paramos verslui paslaugomis, remiant 
neteršiančių aplinkos ir naujoviškų 
technologijų integravimą į MVĮ; 

Or. en

Justification

Cleaner technologies may still not be environmentally friendly. It should be clear that we aim 
for technologies with a positive overall environmental performance.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas25
5 straipsnio 2 punkto įvadinė dalis

aplinkos ir rizikos prevencija ir ypatingai: aplinkos turtų valdymo ir rizikos prevencija 
ir ypatingai:

Or. en

Justification

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 26
5 straipsnio 2 punkto a a raidė (nauja)

aa) Privažiavimo į saugomas teritorijas 
kelių infrastruktūros skatinimas, siekiant 
remti tvarų turizmą ir teikti pridėtinę vertę 
saugomoms teritorijoms, tokioms kaip 
„Natura 2000“ tinklas;

Or. es
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Justification

In the interest of sustainable tourism, access routes to protected zones should also be 
developed and taken care of.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas27
5 straipsnio 2 punkto c punktas

c) netaršaus viešojo miestų transporto 
skatinimas;

c) neteršiančio aplinkos viešojo transporto 
skatinimas;

Or. en

Justification

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas28
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a) Įtraukti projektai, kuriuose turi 
dalyvauti ir / arba bendradarbiauti keletas 
vietos valdžios institucijų, bus ERPF 
veiklos kaimo vietovėse pridėtinės vertės 
rodiklis. 

Or. es

Justification

The aim of the amendment is to encourage integrated regional projects involving cooperation 
between different municipalities.



Vertimas pagal sutartį
PE 355.745v01-00 8/9 Vertimas pagal sutartį

AM\561625LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 29
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnio, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo propagavimo ir 
turizmo sektoriaus skatinimo. 

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnio, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo 
(infrastruktūros, tinklų ir paslaugų),
ekonominio diversifikavimo rėmimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo propagavimo ir 
turizmo sektoriaus skatinimo. 

Or. fr

Justification

The issue of accessibility is of fundamental importance to help regions with natural handicaps 
and it would also seem important to clearly specify the direction development should take. 
Often, areas with natural handicaps concentrate excessively on single activities and 
encouraging economic diversity may benefit their development.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas30
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo propagavimo ir 
turizmo sektoriaus skatinimo. 

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos 
propagavimo ir turizmo sektoriaus 
skatinimo. 

Or. en

Justification

Sustainable use of natural resources should be linked to their protection.
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas31
12 straipsnio 3 a punktas (naujas)

3a) Poveikio aplinkai tyrimas, atsižvelgiant 
į tvaros kriterijus, t. y. poveikį gamtai, 
palikimui (įskaitant istorines vietas) ir 
ekonominį bei demografinį neatitikimą. 

Or. es

Justification

Operational programmes should provide clear information concerning their impact on nature 
and heritage analysed by experts in the field.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas32
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a) Valdančiosios institucijos, prižiūrint 
valstybėms narėms, reguliariai ir tinkamai 
skelbia apie procesus, finansuojamus iš 
Bendrijos lėšų, ir apie asignavimus, 
gaunamus pažeidus tinkamumo kriterijus. 

Or. fr

Justification

Detailed information on the operations co-financed is important in order to increase the 
profile of European funding at  local level. It would also seem equally important to know the 
exact amounts available.
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