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Pranešimo projektas (PE 355.471v01-00)
Konstantinos Hatzidakis
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, numatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros, Europos socialinio ir Sanglaudos fondų
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 1
1a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į direktyvas Nr. 79/409/EEB, 92/43/EEB, 2000/60/EB, 2001/42/EB, 
85/337/EEB (97/11/EB), 90/313/EEB, Tarybos rezoliuciją Nr. 2002/358/EB ir 
Komisijos komunikatą dėl trišalių susitarimų tarp Bendrijos, valstybių narių ir jų 
regioninių bei vietinių valdžios institucijų pasirašymo sąlygų (KOM(2002)0709),

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 2
1b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 13 straipsnį dėl kovos su 
diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos,
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 3
1c nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo pranešimą dėl lyčių lygybės aspektų vertinimo, sudarant 
biudžetus (gender budgeting) (2002/2198(INI))

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 4
-1 pastraipa (nauja)

-1. Mano, kad Europos regioninė politika yra būtinas įrankis siekiant remti socialinę ir 
ekonominę sanglaudą, leidžiant Sąjungai imtis veiksmų mažinti regioninius 
skirtumus, remiama reali konvergencija skatina augimą ir užimtumą, taip pat yra 
reikalinga paskirstant ir kompensuojant vidaus rinkos išlaidas dėl mažiau 
išsivysčiusių regionų. Stipri, gerai finansuojama Europos regioninė politika yra 
sąlyga sine qua non Sąjungos gebėjimui sėkmingai plėsti ir kurti socialinę, 
ekonominę ir geografinę sanglaudą išsiplėtusioje ES; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas  5
1 pastraipa

1. Mano, jog reglamento projektas visiškai atitinka 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją, bet 
mano, kad sanglaudos politikai pasiūlyti finansiniai ištekliai yra nepakankami norint 
išspręsti sanglaudos poreikius ir užimtumo, skurdo, ir pajamų skirtumų aukštą lygį 
išsiplėtusioje ES; kviečia (išbraukta), ypač atkreipdamas dėmesį  į Taryboje vykusius 
debatus, Komisiją ir Tarybą atsižvelgti į toliau minimas specialias rekomendacijas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 6
1a pastraipa (nauja)

1a. Prašo nauju laikotarpiu, bet kada atsižvelgus į ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
papildomai remtis teritorinės sanglaudos koncepcija ir ypatingą dėmesį skirti šios 
koncepcijos plėtotei; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder 

Pakeitimas 7
2 pastraipa 

2. Remia visus Komisijos pasiūlymo pakeitimus, kurie gerina Bendrijos regioninės 
politikos veiksmingumą arba teigiamai veikia regioninę plėtrą;  

Or. nl

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis 

Pakeitimas 8
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia išplėsti palaipsniui įvedamų regionų kriterijų atitikimą, taip pat taikyti 
„konvergencijos“ tikslo veiksmus, nedidinant šiems regionams skirtų Bendrijos lėšų 
(6 straipsnio 2 pastraipa); 

Or. el

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Brigitte Douay 

Pakeitimas 9
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia, kad tarpregioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas pagal „Europos 
teritorinio bendradarbiavimo“ tikslą, nes jei, kaip numatyta, tai yra nuspręsta tik 
pagal programų bendrą valdymą „konvergencijos“ ir „Regioninio 
bendradarbiavimo ir užimtumo“ tikslais, regionai, kurie neatitinka kriterijų pagal 
šiuos tikslus, negalės dalyvauti tarpregioniniame bendradarbiavime; be to, kviečia, 
kad tarpregioninis bendradarbiavimas nebūtų apribotas tik iki miesto sričių, bet, 
kad būtų įmanomas kaimo sritims, nuo žuvininkystės priklausomoms sritims, 
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sunkių gamtinių sąlygų sritims ir nuošaliausiems regionams; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Josu Ortuondo Larrea 

Pakeitimas 10
2a pastraipa (nauja)

2a. Prašo, kad, siekiant lengviau palaipsniui atmesti, ankstesnės Sanglaudos fondo 
gavėjos valstybės narės, kurių BVP vienam gyventojui, matuojamas pagal 
perkamąją galią ir skaičiuojamas remiantis [data] Bendrijai prieinamais pastarųjų 
trejų metų skaičiavimais, viršijo 90 proc.  Bendrijos vidurkio, ne dėl to, kad jų turtas 
absoliučiai padidėjo, bet dėl statistinio efekto, pasireiškiančio dėl naujų valstybių 
narių stojimo į Sąjungą, turi teisę gauti laikinąją Sanglaudos fondo pagalbą, 
mokamą mažėjančiomis metinėmis sumomis iki jų bendro egzistavimo,  programos 
vykdymo laiku einančio po laikotarpio, kuriame jos viršijo aukščiau paminėtą 90 
proc. pajamų vidurkį;  

Or. es

Pakeitimą pateikė Ewa Hedkvist Petersen
Pakeitimas 11
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia, kad būtų priimtas subalansuotas ir teisingas finansinis sprendimas, kuriuo 
siekiama mažinti atsilikimo lygių skirtumus tarp įvairių regionų plėtros ir 
mažiausiai palankių regionų, ypač kreipiant dėmesį į sritis, turinčias pramonės 
problemų pereinamuoju laikotarpiu ir  patiriančias nuolatinius gamtinius arba 
demografinius sunkumus, tokias kaip regionai, kuriuose yra nedidelis gyventojų 
tankis, salas, pasienio ir kalnuotus regionus (1 antraštinė dalis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 12
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia, kad būtų priimtas subalansuotas ir teisingas finansinis sprendimas, kuriuo 
siekiama mažinti atsilikimo lygių skirtumus tarp įvairių regionų plėtros ir 
mažiausiai palankių regionų, ypač kreipiant dėmesį į sritis, turinčias pramonės 
problemų pereinamuoju laikotarpiu ir  patiriančias nuolatinius gamtinius arba 
demografinius sunkumus, tokias kaip regionai, kuriuose yra nedidelis gyventojų 
tankis, salas, pasienio ir kalnuotus regionus;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler, Eluned Morgan
Pakeitimas 13
2a pastraipa (nauja)
2a. Kviečia 85% išteklių finansavimo lygio, numatyto „klasikinėms“ sritims, kurios 

konvergencijos tikslais buvo remiamos pradžioje finansuojamo periodo, šis lygis 
finansuojamo periodo pabaigoje bus sumažintas iki 60% finansuojamo lygio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht
Pakeitimas 14
2a pastraipa (nauja)

2a. Ragina Komisiją, remiantis regionais, atitinkančiais finansavimo iš struktūrinių 
fondų kriterijus pagal „konvergencijos“ tikslą (6 straipsnis), suteikti atskirą statusą 
seniems pramoniniams regionams, charakterizuojamiems pagrinde pagal kasybos ir 
tradicinės pramonės vykdymo vyravimą; 

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson 

Pakeitimas 15
2a pastraipa (nauja)

2a. Performuluoja savo įsipareigojimą Lisabonos ir Giotenburgo strategijų trims 
dimensijoms ir dėl to rekomenduoja, kad „Regioninio konkurencingumo, užimtumo 
ir socialinės integracijos“ tikslo antras tikslas turi būti pataisytas, siekiant geriau 
apsvarstyti visuotinės svarbos paslaugų prieinamumo gerinimą, atstumtųjų asmenų 
socialinės integracijos ir kovos su diskriminacija didinimą (3 straipsnis);  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 16
2a pastraipa (nauja)

2a. Susirūpinęs dėl Komisijos pasiūlyme perdėtai išskirto konkurencingumo, gebėjimo 
prisitaikyti ir verslumo sanglaudos konvergencijos sąskaita; perspėja, kad nors ir 
sanglaudos išlaidos turi būti naudojamos darniai plėtrai siekti, konkurencingumas 
negali pakeisti konvergencijos valstybėse narėse ir atsilikusiuose regionuose (3 
straipsnis); 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber
Pakeitimas 17
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia ypač atsižvelgti į „konkurencijos ir užimtumo“ tikslą struktūriniuose 
fonduose, taip pat visapusiškai koordinuoti programas, skirtas mokslinių tyrimų 
plėtotei (3 straipsnio 2 pastraipos b punktas); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria 

Pakeitimas 18
2a pastraipa (nauja)

2a. Kviečia teritorinio bendradarbiavimo tikslu, kad atsilikęs tarpregioninis 
bendradarbiavimas Sąjungoje būtų intensyvinamas ne dėl to, kad tai skatina 
teritorinę plėtrą atsilikusiuose regionuose, jungiantis ir teikiant techninę pagalbą, 
bet tai taip pat padeda kelti Sąjungos vertę, taigi ir skatina piliečius dalyvauti 
Europos integracijoje (3 straipsnio 2 pastraipos c punktas); 

Or. it

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 19
2a pastraipa (nauja)

2a. Palankiai vertina, fondų visapusiškos pagalbos tikslų kontekste, ypatingą dėmesį, 
skiriamą sritims, turinčioms geografinių ir gamtinių sunkumų, kurie blogina plėtrą, 
bet, atsižvelgiant į Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-220 straipsnį, kviečia 
papildomai atsižvelgti į sritis, kurios buvo prie Bendrijos išorės sienų iki 2004 m. 
balandžio 30 d. ir kurios jau daugiau nebeturi tokio statuso (3 straipsnio 3 
pastraipa); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria and Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 20
2b pastraipa (nauja)

2b. Kviečia, kad būtų atsižvelgiama į miesto dimensiją ir kad būtų skiriamas didesnis 
dėmesys mažiems ir vidutiniams Sąjungos miestams ir didmiesčiams, siekiant remti 
jų ir aplinkinių kaimo sričių plėtrą (3 straipsnio 3 pastraipa);  

Or. it

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pakeitimas 21
2b pastraipa (nauja)

2b. Palankiai vertina, fondų visapusiškos pagalbos tikslų kontekste, ypatingą dėmesį, 
skiriamą sritims, turinčioms geografinių ir gamtinių sunkumų, kurie blogina plėtrą, 
bet, atsižvelgiant į Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-220 straipsnį, kviečia 
papildomai atsižvelgti į tam tikrus pasienio regionus (3 straipsnio 3 pastraipa); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 22
2b pastraipa (nauja)

2b. Kviečia dėti pastangas tiek kaimo, tiek miesto srityse siekiant sėkmės užimtumo 
srityje, remti kultūrinę plėtrą, gerinti fizinę ir kultūrinę aplinkos kokybę bei žmonių 
gyvenimo sąlygas kokybiškai ir kultūriškai, plėtoti turizmą; kviečia  teikti ir toliau 
šiems faktoriams pakankamą dėmesį, didinti regionų patrauklumą (3 straipsnio 3 
pastraipa); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques and Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 23
2b pastraipa (nauja)

2b. Kviečia visapusiškai atsižvelgti į EB Sutarties 299 straipsnio 2 pastraipos 
reikalavimus nuošaliausiems regionams teikti pirmenybę skirstant struktūrinius 
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fondus, įskaitant tuos regionus, kurių BVP jau yra pakilęs arba vėliau pakils per 75 
proc. Bendrijos vidurkio; 

Or. pt

Pakeitimus pateikė Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, 
ir Paulo Casaca

Pakeitimas 24
2c pastraipa (nauja)

2c. Kviečia, vadovaujantis EB Sutarties 299 straipsnio 2 dalimi, nuošaliausiems 
regionams teikti pirmenybę skirstant struktūrinių fondų finansavimą, atsižvelgiant į 
jų struktūrinę ekonominę ir socialinę padėtį (5 straipsnis);  

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Pakeitimas 25
2c pastraipa (nauja)

2c. Kviečia, atsižvelgiant į paramos iš struktūrinių fondų teikimo kriterijus, leisti 
vertinti Brandenburgo regionus statistinio teritorinių vienetų klasifikavimo I lygio 
pagrindu (DE 4; 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1059/2003) (5 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques and Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 26
2c pastraipa (nauja)

2c. Kviečia, vadovaujantis EB Sutarties 299 straipsnio 2 dalimi, visus nuošaliausius 
regionus automatiškai laikyti atitinkančius konvergencijos tikslo kriterijus, 
nepaisant jų BVP (5 straipsnio 1 pastraipa); 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jillian Evans
Pakeitimas 27
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2c pastraipa (nauja)

2c. Kviečia, kad konvergencijos tikslu būtų taikomas toks skaičiavimas: NUTS II lygio 
regionai, kurių BVP vienam gyventojui, skaičiuojamas pagal perkamąją galią ir 
remiantis 2000-2002 m. Bendrijos skaičiavimais, yra mažesnis kaip 75 proc. 
Bendrijos vidurkio (5 straipsnio 1 pastraipa); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 28
2c pastraipa (nauja)

2c. Kviečia, kad konvergencijos tikslu būtų taikomas toks apskaičiavimas: NUTS II 
lygio regionai, kurių BVP vienam gyventojui, skaičiuojamas pagal perkamąją galią 
ir remiantis 2000-2002 m. Bendrijos skaičiavimais, yra 75-85 proc. Bendrijos 
vidurkio (5 straipsnio 2 pastraipa); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen
Pakeitimas 29
2c pastraipa (nauja)

2c. Pabrėžia, kad yra būtina neatidėliotinai telkti išteklius išsiplėtusios Sąjungos 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams, tuo pačiu, remiantis Sąjungos acquis, 
atsižvelgti į regionus, kurie patiria nuolatinius sunkumus; kviečia tikslių priemonių 
ir papildomo finansavimo, kuris kompensuotų nuošaliausiuose regionuose 
kylančius sunkumus, kurie yra Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje nurodytų faktorių 
padariniai, siekiant palengvinti integraciją į vidaus rinką ir kompensuoti 
suvaržymus;  kviečia,  vadovaujantis Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo 
sutarties 6 protokolo 2 straipsniu, atitinkamo finansavimo iš ERPF Sąjungos 
šiaurinėms sritims integruoti į vidaus rinką ir nuošaliems, prasto klimato bei retai 
apgyventiems regionams remti (5 straipsnio 12 pastraipa); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 30
2c pastraipa (nauja)

2c. Mano, kad regionų, paveiktų vadinamojo „statistinio efekto“, rėmimas neturi būti 
veikiamas tariamo turto padidėjimo dėl išsiplėtusios ES BVP kritimo vienam 
gyventojui; pabrėžia, kad regionai, veikiami „statistinio efekto“, turi ir toliau gauti 
tą pačią paramą iš ES, kokią jie būtų gavę, jei rėmimo pagrindas būtų ES-15, 
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kadangi nė vienas regionas neturi jaustis esąs plėtimosi auka; mano, kad 
finansiniai ištekliai turi atitinkamai padidėti (apie 6 milijardus € 2007-2013 m.) (5, 
15 ir 16 straipsniai); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 31
2c pastraipa (nauja)

2c. Pabrėžia, kad nacionalinės valstybės pagalba yra svarbi finansinė priemonė 
ekonominei ir socialinei sanglaudai (1 konstatuojamoji dalis), dėl to turi būti 
įtraukta į nacionalinės informacijos koncepciją ir pripažinta kaip nuolatinės 
nacionalinės programos dalis; kviečia įtraukti pagrindines taisykles dėl pagalbos, 
susijusios su struktūriniais fondais į „Bendrąsias nuostatas“; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 32
2c pastraipa (nauja)

2c. Mano, kad, remiantis kovo 22 ir 23 d. Europos pavasario Tarybos sprendimu dėl 
Stabilumo ir augimo pakto peržiūrėjimo, kuriame pažymima, kad „deficito 
stabilizavimo tvarkos tikslas yra padėti, o ne bausti“, taikomos sąlygos dėl 
Sanglaudos fondo pagalbos teikimo turi būti išbrauktos, kad sanglaudos šalys galėtų 
geriau patenkinti didelių investicijų poreikį, ypač infrastruktūroje, kad būtų 
užtikrinta reali konvergencija (5 straipsnio 3 pastraipa);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 33
2d pastraipa (nauja)

2d. Atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad ES politika privalo prisidėti prie ekonominės ir 
socialinės sanglaudos tikslo ir kad tarptautinės prekybos politika taip pat turi siekti 
šio tikslo ir neturi būti laikoma išimtimi; kviečia nustatyti tokią prekybos politiką, 
kad būtų išvengta tiekimo sutrikimų regionuose, ir ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 
įmonių arba gamybos vienetų perkėlimas reiškia rimtą grėsmę regioninei plėtrai (48 
konstatuojamoji dalis);
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Or. de

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 34
3 pastraipa 

3. Prieštarauja dėl savavališko jūros regionų, remiamų tarptautinių bendradarbiavimo 
programų, 150 km ribos nustatymo ir dėl to kviečia imtis priemonių, užtikrinančių, 
kad ES teritorijos periferiniai regionai galėtų dalyvauti šiose programose; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy
Pakeitimas 35

3 pastraipa 

3. Atmeta būtiną jūros sienų, remiamų tarptautinių bendradarbiavimo programų, 150 
km ribos nustatymą, kaip nereikalingą vis a vis valstybių narių salų diskriminaciją;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Ewa Hedkvist Petersen
Pakeitimas 36

3 pastraipa 

3. Kviečia didesnio lankstumo įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimą jūros sienų 
klausimu. Svarbūs faktoriai yra funkcionalumas, prekybos pobūdis, ankstesnis 
bendradarbiavimas ir abipusės problemos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 37
3 pastraipa 

3 .        Kviečia išlaikyti 150 km kaip maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III 
lygio regionų jūros sienų, kadangi sritys, esančios už šių ribų, gali prašyti, remiantis 
bendro Europos teritorinio bendradarbiavimo reguliavimo 7 straipsnio 2 ir 3 
dalimis, alternatyvių finansavimo šaltinių; tačiau kviečia lankstumo, kur egzistuoja 
įrodomos istorinės, kultūrinės sąsajos arba nusistovėję prekybos, turizmo ir 
transporto ryšiai;  be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių 
gerinimo svarbą (7 straipsnis); kviečia išbraukti bendro reguliavimo 36 straipsnio 4 
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pastraipos a punktą, siekiant užtikrinti, kad visas tarpregioninis bendradarbiavimas 
būtų įtrauktas kaip atskira sritis į teritorinio bendradarbiavimo tikslą, panašų į 
dabartinę programą INTEREG III C, siekiant keistis tarp visų regionų žiniomis ir 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 38
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki vidutiniškai 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo 
pagal tarptautinį bendradarbiavimą kriterijus; be to, kviečia įtraukti nuorodą į 
susisiekimo tarp pakraščio sričių gerinimo svarbą (7 straipsnis); ir kviečia įtraukti 
tarpregioninį bendradarbiavimą kaip savarankišką „teritorinio bendradarbiavimo“ 
tikslo sudėtinę dalį, panašią į dabartinę programą INTERREG III C;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 39
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą, apimantį visas vidaus ir išorės sienas, kriterijus; be to, kviečia 
įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių gerinimo svarbą (7 straipsnis); 
mano, kad yra tinkama tarpregioniniam bendradarbiavimui sudaryti „teritorinio 
bendradarbiavimo“ tikslo sudėtinę dalį, tuo būdu kuriant programą INTERREG III 
C ir tęsiant jos sėkmę; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 40
3 pastraipa

3.         Kviečia (išbraukta) maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio 
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regionų jūrinių sienų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus – kuris kaip taisyklė daugiausia yra 150 km ir taikoma 
lanksčiai, siekiant leisti vertingą tarptautinį bendradarbiavimą tarp regionų, tarp 
kurių yra daugiau nei 150 km; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 41
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; regionai, kurie yra už 200 kilometrų ribos, kaip Kipras, 
Škotija ir/ar nuošalios sritys gali būti įtrauktos į šią kategoriją vienodo vertinimo 
principo pagrindu; be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių 
gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. el

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, 
Paavo Väyrynen
Pakeitimas 42
3 pastraipa 

2. Kviečia, tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo kriterijų atitikimo tikslu, 
integruoti NUTS III lygio regionų jūrines sienas, kur šios sienos tiesiogiai ribojasi tarp 
valstybių narių regionų ir, kitais atvejais, padidinti maksimalų leidžiamą atstumą iki 200 
kilometrų (išbraukta); be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių 
gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 43
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų ir bet kuriuo atveju salų grupėms, kurias NUTS III lygis apima 
mažiausiai, iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp 
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pakraščio sričių gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. es

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 44
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; tiki, kad šio atstumo kriterijaus turi būti atsisakyta, kai 
NUTS III lygio regionai ribojasi ties ta pačia jūra (Viduržemio, Baltijos arba 
Juodoji jūra); be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių 
gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. it

Pakeitimą pateikė Francesco Musotto

Pakeitimas 45
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; tiki, kad šio atstumo kriterijaus turi būti atsisakyta, kai 
NUTS III lygio regionai ribojasi ties ta pačia jūra (Viduržemio, Baltijos arba 
Juodoji jūra); be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių 
gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. it

Pakeitimą pateikė Richard Howitt
Pakeitimas 46
3 pastraipa 

3.       Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus ir būtų lankstus, kur egzistuoja įrodomos istorinės, 
kultūrinės sąsajos arba praktiniai ryšiai, kaip prekyba, turizmas ir transportas; be 
to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių gerinimo svarbą (7 
straipsnio 1 pastraipa);
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Or. en

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 47
3 pastraipa

3.         Kviečia panaikinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio 
regionų jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal 
tarptautinį bendradarbiavimą kriterijus, įskaitant 150 km Baltijos jūrinių sienų 
matmenis; be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp pakraščio sričių gerinimo 
svarbą (7 straipsnis);

Or. et

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 48
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp 
nuošaliausių regionų gerinimo svarbą (7 straipsnis); kviečia dėl tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad būtų įmanoma vykdyti operacijas su NUTS II regionais , 
kurie ribojasi kriterijus atitinkančiomis teritorijomis; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 49
3 pastraipa

3.         Kviečia padidinti maksimalų leidžiamą atstumą tarp Bendrijos NUTS III lygio regionų 
jūrinių sienų iki 200 kilometrų, siekiant, kad jis  atitiktų finansavimo pagal tarptautinį 
bendradarbiavimą kriterijus; be to, kviečia įtraukti nuorodą į susisiekimo tarp 
pakraščio sričių ir nuošaliausių regionų gerinimo svarbą (7 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
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Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen
Pakeitimas 50
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, keičiant dabartines tarptautines programas į Europos kaiminystės politikos 
programas (angl. ENPI ir IPA), sanglaudos struktūrinių fondų procedūrose; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll
Pakeitimas 51
3a pastraipa (nauja)

3a. Remia 85 proc. išteklių finansavimo lygį numatytą „klasikinėms“ sritims, kurios 
konvergencijos tikslais buvo remiamos pradžioje finansuojamojo periodo, šis lygis 
finansuojamojo periodo pabaigoje bus sumažintas iki 60 proc.  finansuojamojo 
lygio; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 52
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, kad valstybės narės ir regionai sugalvotų ir naudotų metodologiją, panašią 
į sistemišką atpažinimą, vienodumą, geriausios vystymosi praktikos taikymo 
vertinimą ir keitimąsi, siekiant padėti toms sritims, kurios siekia iš jos gauti naudos 
(7 straipsnio 3 pastraipa); 

Or. it

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 53
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia sąvoką „transnacionalinis bendradarbiavimas“ pakeisti „transregioninis 
bendradarbiavimas“ ir pabrėžia, kad taip pat  „integruotoje teritorinėje plėtroje“ 
turi būti akcentuojama dalyvaujančių regionų plėtra, ir tai turi būti atitinkamai 
parodyta (7 straipsnis); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt
Pakeitimas 54
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, kad tarpregioninis bendradarbiavimas būtų įtrauktas į teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą, ir nebūtų regioninių programų dalimi, siekiant užtikrinti, 
kad integracija neišstumtų kai kurių regionų iš bet kokio dalyvavimo siekiant šių 
tikslų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 55
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarptautinė sudedamoji 
dalis būtų atvira nuošaliausiems regionams, nepaisant atstumo kriterijaus (7 
straipsnis); 

Or. pt

Pakeitimą pateikė István Pálfi, László Surján

Pakeitimas 56
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, kad Komisija nedelsiant praneštų Parlamentui, remiantis konkrečia 
skaitmenine analize, dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo poveikio regionų 
klasifikacijai pagal BVP; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 57
3a pastraipa (nauja)

3a. Kviečia, kad visos vidaus sienos atitiktų kriterijus dėl pagalbos, nepaisant 
nacionalinių prioritetų, kaip naujo (trečio) „teritorinio bendradarbiavimo“ tikslo 
vystymosi dalis, ir šiam tikslui, kad visų vidaus sienų kriterijų atitikimas būtų 
įtrauktas į Bendrijos strateginės sanglaudos gaires 2007-2103 m. (7 straipsnis), kaip 
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privalomas elementas; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper
Pakeitimas 58
3b pastraipa (nauja)

3b. Mano, kad tarptautinis bendradarbiavimas turi būti svarstomas bendrosiose 
pasiūlymo nuostatuose ir dėl to kviečia Komisiją ir Tarybą įtraukti naują nuostatą 
(7a straipsnis) šia tema, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės 
steigimo (ETBG) logiką ir turinį; 

Or. en

Pakeitimą pateikė László Surján, István Pálfi

Pakeitimas 59
3b pastraipa (nauja)

3b. Mano, kad galutinis finansinis susitarimas turi užtikrinti, kad mes galime priimti 
politinius mūsų amžiaus iššūkius, tarp kurių svarbiausia yra sanglaudos politikos 
reforma; mano, kad šiam tikslui pasiekti 0.41 proc. ES  GNI yra tinkamas lygis; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij
Pakeitimas 60
3c pastraipa (nauja)

3c. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo tikslo visi NUTS III lygio regionai atitinka 
finansavimo kriterijus ir dėl to visos sausumos ir jūros sienos atitinka tarptautinio 
bendradarbiavimo kriterijus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij
Pakeitimas 61
3d pastraipa (nauja)

3d. Remia teritorinio bendradarbiavimo reikšmę, pabrėžia, kad yra būtinas stipresnis 
vietinių ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo. Remia tarpregioninį 
bendradarbiavimą dėl keitimosi informacija ir patirtimi, ir dėl  galimybės padaryti 
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projekto vystymąsi įmanomu (pragmatiškumo ar sumanymo pagrindais); be to, 
pabrėžia sinergiją tarp naujos kaimyninės priemonės ir teritorinio 
bendradarbiavimo taisyklių. (Konst. Projekto III-220 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 62
4 pastraipa 

4.        Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ypač dėl strateginio programų planavimo ir stebėjimo ir 
kviečia palikti reikiamų asmenų sąrašą; mano, kad šis sąrašas turi būti nurodomasis 
bet ne išimtinis, turi įtraukti vietines ir regionines valdžios institucijas; mano, kad 
papildomai prie savanoriškų ir bendruomenės grupių, į kurias bus atsižvelgta 
vertinant vidurio terminą, turi būti konsultuojamasi su Sutarties 13 straipsnyje 
nurodytomis atstovaujančiomis organizacijomis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 63

4 pastraipa 

4. Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ir kviečia atsižvelgti į tikslu paremtas trišales sutartis ir 
susitarimus tarp Bendrijos, valstybių narių ir regioninių ir vietinių valdžios 
institucijų kaip į galimą priemonę partnerystei ir reikiamų asmenų sąrašo palikimui, 
kuriame taip pat turėtų būti nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos ir įstaigos, 
atstovaujančios neįgaliesiems ir NVO prieš diskriminaciją, nurodytą Sutarties 13 
straipsnyje. Partneriai turi būti visapusiškai informuojami, jų pozicija turi būti 
įtraukta į vertinimo dokumentus ir mokymo priemonės, kurios yra būtinos atlikti jų 
užduotis, turi būti prieinamos pradinėje techninės pagalbos struktūros stadijoje (10, 
43 ir 44 straipsniai);

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 64

4 pastraipa 

4.       Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ir kviečia palikti reikiamų asmenų sąrašą, kuriame turėtų būti 
toliau įtraukiamos vietinės ir regioninės valdžios institucijos, nevyriausybinės 
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aplinkosaugos organizacijos ir įstaigos, atstovaujančios (išbraukta) neįgaliesiems 
asmenims, ir kitas savanoriškas grupes (10 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 65
4 pastraipa 

4.         Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ir kviečia išplėsti reikiamų asmenų sąrašą, kuriame taip pat turėtų 
būti ne tik nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos ir įstaigos, atstovaujančios 
neįgaliesiems, bet taip pat organizacijos, kurios kovoja su bet kokiomis diskriminacijos 
ir socialinio atmetimo formomis (10 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 66
4 pastraipa

4.         Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ir kviečia palikti reikiamų asmenų sąrašą, kuriame taip pat 
turėtų būti nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, miesto operatoriai, NVO, 
siekiančios lyčių lygybės, kaip tikslo, universitetai, socialinio būsto asociacijos ir 
įstaigos, atstovaujančios neįgaliesiems (10 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pakeitimas 67
4 pastraipa

4.         Nesutinka su bet kokiu bandymu susilpninti partnerystės principą, kaip numatyta 
pradiniame pasiūlyme, ir kviečia palikti reikiamų asmenų sąrašą, kuriame taip pat 
turėtų būti nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, (išbraukta) įstaigos, 
atstovaujančios neįgaliesiems ir tarpininkaujantys organai, kurie atstovauja 
skirtingų kategorijų įmonėms (10 straipsnis);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 68
4a pastraipa (nauja)

4a. Ragina valstybes nares stiprinti ryšius su regioniniais, vietiniais ir miesto 
partneriais, siekiant optimaliai panaudoti jų specifines žinias tiek ruošiant 
programas, tiek jas įgyvendinant; be to, šiame kontekste pritaria maksimaliam 
įgaliojimų paskirstymui, siekiant išvengti perdėto administracinio darbo (10 
straipsnis);  

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij
Pakeitimas 69
4a pastraipa (nauja)

4a. Kviečia Komisiją ir Tarybą,   patikrinus operatyvinių programų teisinę ir ekonominę 
reikšmę, kuri turi apimti, atsižvelgiant į PPP sutartį, operatyvinių programų 
paruošimą, įgyvendinimą ir finansavimą,  įtraukti viešą ir privačią partnerystę 
(PPP) į partnerystės nuostatas (10 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 70
4a pastraipa (nauja)

4a. kviečia, kad į reglamento 50 straipsnį būtų įtrauktas naujas ca punktas: „įnašas 
pagrindiniams Europos mobilumo ir logistikos projektams, pvz., Galileo projektui, ir 
vystymas Europos MTTP pranašumo padėti sumažinti technologijos spragas“; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 71
4a pastraipa (nauja)

4a. Paršo Komisijos teikti Bendrijos strategines partnerystės gaires dėl skatinimo 
efektyvių konsultacijų ir sąžiningo dalyvavimo, taip pat lygybės tarp skirtingų 
partnerių; be to, prašo Komisijos užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai praneštų 
kaip partnerystė kuriasi ir veikia (10 straipsnis); 
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Or. en

Pakeitimą pateikė István Pálfi, László Surján

Pakeitimas 72
4a pastraipa (nauja)

4a. Atkreipia dėmesį, kad yra reikalingos sąmoningos pastangos uždrausti vystytis 
įtampai tarp tų regionų, kurie gali dalyvauti Sanglaudos fonde ir po išsiplėtimo, ir 
tų, kuriems, dėl statistinio efekto, staiga gali būti atimtos subsidijos; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven
Pakeitimas 73
4a pastraipa (nauja)

4a. Nesutinka su praktika, kad civilinės visuomenės „atstovai“ yra skiriami valdžios, ir 
tai yra pseudo demokratiška; ragina rinkti kiekvieną civilinės visuomenės atstovą, 
dalyvaujantį patariamuosiuose organuose ir komitetuose, susijusiuose su 
nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos ruošimu ir stebėjimu, taip pat 
operatyvinių programų ruošimu, įgyvendinimu, priežiūra ir vertinimu, iškeliant 
kandidatais ir balsavimu, organizuojamu tarp SVO, kurios veikia atitinkamame 
sektoriuje ir lygyje, tiek nacionaliniame, regioniniame ar vietiniame (10 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski
Pakeitimas 74
5 pastraipa 

5.        Kviečia užtikrinti, kad prieinamumas neįgaliesiems  būtų sąlyga gauti naudos iš fondų 
ir kurios laikymasis būtų kontroliuojamas įvairiose lėšų panaudojimo  stadijose 
(14 straipsnis);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 75
5 pastraipa

5. Kviečia taikyti vyrų ir moterų lygybės principą, kad būtų užtikrintas 
nediskriminavimas dėl lyties, rasinės ar tautinės priklausomybės, religijos ar 
įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus ar lytinės orientacijos ir ypač kad prieinamumas 
neįgaliesiems  taptų finansavimo sąlyga, kurios laikymasis būtų kontroliuojamas 
įvairiose lėšų panaudojimo  stadijose (14 straipsnis);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler, Eluned Morgan
Pakeitimas 76
5a pastraipa (nauja)

5a. Kviečia, kad būtų griežtai laikomasi sanglaudos politikos visose stadijose, siekiant 
darnios plėtros ir pagarbos aplinkosaugos teisės aktams tikslų; rekomenduoja, kad 
valstybės narės turėtų rodyti kaip jos ketina gerbti ir didinti aplinką, ypač remiant 
„Natura 2000“ tinklą, įgyvendinant vandens pagrindų direktyvą ir siekiant Kioto 
tikslų, kadangi šie veiksmai yra sąlyga  nacionalinės strateginės informacijos 
koncepciją ir operatyvines programas patvirtinti Komisijai dėl  struktūrinių lėšų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, ir Francisca Pleguezuelos  Aguilar

Pakeitimas 77
5a pastraipa (nauja)

5a. Kviečia pridėti prie reglamento 52 straipsnio b punkto iv papunkčio: „ir vidaus 
sienos, kurių demografiniai apsunkinimai kelia nuolatinius prieinamumo 
sunkumus, pasireiškiančiu didėjančiu gyventojų mažėjimu“;  

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 78
5a pastraipa (nauja)

5a. Ragina Komisiją pilnai įtraukti Parlamento rezoliuciją dėl lyčių finansavimo 
(P5_TA(2003)0323), ir ypač 8, 14 ir 20 pastraipas į 14 straipsnį;
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 79
5b pastraipa (nauja)

5b. Kviečia, kad sanglaudos politika visapusiškai svarstytų kaip padidinti dalyvavimą ir 
sukurti sinergiją tarp ES pagrindų programos ir sanglaudos lėšų, ir kviečia, kad šių 
veiksmų rodymas būtų sąlyga Komisijai tvirtinti nacionalines strategines 
koncepcijas ir operatyvines programas dėl struktūrinių lėšų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Pakeitimas 80
6 pastraipa

6. Kviečia, kad Europos Sąjunga parodytų ambicijas ir solidarumą skirstant lėšas, 
būtinas priimti išsiplėtusios Europos ekonominiais, socialiniais ir teritorinės 
sanglaudos iššūkius; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 81
6 pastraipa 

6.          Kviečia kategoriškai atmesti visus bandymus koreguoti pasiūlytą finansinę 
koncepciją, tiek globalius išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems tikslams 
(išbraukta), išskyrus išteklius, skirtus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui, 
kuriam, kadangi vien tik lankstaus 19 straipsnio nepakanka, turi būti teikiami 
prioritetai taip: 63.64 proc. finansuoti tarptautinį bendradarbiavimą, 31.82 proc. 
finansuoti transnacionalinį bendradarbiavimą ir 4,54 proc. finansuoti 
bendradarbiavimo tinklus ir  keitimąsi patirtimi (15–22 straipsniai);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Garrelt Duin

Pakeitimas 82
6 pastraipa

6. Kviečia kategoriškai atmesti visus bandymus koreguoti pasiūlytą finansinę koncepciją, 
tiek globalius išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems tikslams ir jų dalims ir 
nepaisant šios minties mano, kad Komisijos pasiūlytos sumos dėl išteklių 
paskirstymo tarp įvairių tikslų reiškia teisingą interesų pusiausvyrą (15–22 
straipsniai);

Or. de

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 83
6 pastraipa

6. Kviečia visus bandymus koreguoti pasiūlytą finansinę koncepciją, tiek globalius 
išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems tikslams ir jų dalims (15–22 straipsniai)
remti tik tuo atveju, jei jie turės teigiamą poveikį regioniniai plėtrai;

Or. nl

Pakeitimus pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Pakeitimas 84
6 pastraipa

6. Kviečia kategoriškai atmesti visus bandymus koreguoti pasiūlytą finansinę koncepciją, 
tiek globalius išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems tikslams (išbraukta) (15–22 
straipsniai);

Or. de

Pakeitimus pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 85
6 pastraipa

6. Kviečia kategoriškai atmesti visus bandymus koreguoti pasiūlytą finansinę koncepciją, 
tiek globalius išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems tikslams (išbraukta) (15–22 
straipsniai); 
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 86
6 pastraipa 

6.         Kviečia kategoriškai atmesti visus bandymus koreguoti pasiūlytą smunkančią 
finansinę koncepciją, tiek globalius išteklius, tiek išteklių paskirstymą įvairiems 
tikslams ir jų dalims (15–22 straipsniai);

Or. en

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy
Pakeitimas 87
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia, kad tarpregioniniai ir vidaus regionų skirtumai būtų pridėti prie priemonių, 
naudojamų 6 straipsnio 2 dalyje nurodytam 16,56 proc. laikinos ir specifinės 
paramos išsekimui apskaičiuoti, sąrašo;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 88
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia skirti atskirą straipsnį struktūrinių ir Sanglaudos fondų įnašams, skirtiems 
aplinkos apsaugai ir gerinimui, panašų į straipsnį dėl lyčių lygybės (14 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, Gábor 
Harangozó, Alfonso Andria
Pakeitimas 89
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia, kad gamtos poveikio regionams būtų taikomi „palaipsniui nutraukiant“ 
susitarimai konvergencijos tikslo atžvilgiu, nenaudojant papildomų išteklių 
pasiūlytai finansinei koncepcijai (16-17 straipsniai); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen
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Pakeitimas 90
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia, kad gamtos poveikio regionams būtų taikomi „palaipsniui nutraukiant“ 
susitarimai konvergencijos tikslo atžvilgiu, naudojant pasiūlytus finansinius 
išteklius, skirtus šiems regionams dėl konkurencingumo ir užimtumo tikslų, 
nenaudojant papildomų išteklių pasiūlytai finansinei koncepcijai (16-17 
straipsniai); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets
Pakeitimas 91
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia, kad gamtos poveikio regionams būtų taikomi „palaipsniui nutraukiant“ 
susitarimai konvergencijos tikslo atžvilgiu, nenaudojant papildomų išteklių 
pasiūlytai finansinei koncepcijai (16-17 straipsniai); 

Or. en

Pakeitimus pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 92
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia ERDF ir ESF lėšų paskirstymą „regioninio konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslu pritaikyti valstybių narių poreikiams, kad kiek įmanoma  būtų 
atsižvelgta į valstybių narių  būdingus bruožus ir poreikius ir tokiu būdu  
asignavimai galės padidėti (17 straipsnis); 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Thijs Berman

Pakeitimas 93
6a pastraipa (nauja)

6a. Pritaria, kad dėl asignavimų paskirstymo tarp programų, finansuojamų iš ERDF ir 
finansuojamų iš ESF, turi būti taikoma lanksti paskirstymo formulė, siekiant 
atsižvelgti į valstybių narių ir regionų skirtingas problemas; 

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper
Pakeitimas 94
6a pastraipa (nauja)

6a. Jei sudarant 2007-2013 m. finansines perspektyvas paaiškėtų, kad biudžetas yra 
apribotas 2 tikslui, turi būti nuspręstos galimybės dėl viešo ir privataus bendro 
finansavimo (ar jo formų) naujoviško naudojimo, siekiant apsaugoti įnašus, skirtus 
esminiams tikslams įgyvendinti: konkurencijai, naujovėms ir užimtumui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Zita Gurmai
Pakeitimas 95
6a pastraipa (nauja)

6a. Pripažįstą Pasaulio projektų esminį vaidmenį, remiant kai kuriuos iš mažiausių 
savanoriškų ir bendruomenės grupių, ir ypač 1 proc. ESF finansavimo nustatymą 
dabartinei programai; ragina Komisiją skirti 2 proc. turimų išteklių, kad sektoriai 
galėtų pasiekti šių projektų sėkmę (17 straipsnis);  

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 96
6a pastraipa (nauja)

6a. Kviečia, kad taip pat būtų įtrauktas užimtumo lygis į 17 straipsnio 1 pastraipos b 
punktą dėl išteklių, skirtų regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui, siekiant 
nuoseklumo su 17 straipsnio 1 pastraipos a punktu ir dėl to, kad čia tikslas yra 
užimtumas;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 97
6a pastraipa (nauja)

6a. Remia išteklių paskirstymą „regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ tikslui ir 
šio paskirstymo kontekste, kviečia, kad regionai su geografiniais ir gamtos 
apsunkinimais, nustatytais 52 straipsnio 1 pastraipos b punkte, būtų įtraukti, kaip 
kriterijus šalia gyventojų skaičiaus, regioninio klestėjimo, nedarbo, ir užimtumo 
lygio kriterijų (17 straipsnio 1 pastraipos a punktas); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Pakeitimas 98
6b pastraipa (nauja)

6b. Pabrėžia „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ tikslo svarbą ir, atsižvelgiant į 
išteklių paskirstymą, kviečia iš esmės prioritetus keisti į tarptautinį 
bendradarbiavimą (18 straipsnio a punktas); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber, Maria Berger

Pakeitimas 99
6c pastraipa (nauja)

6c. Pabrėžia „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ svarbą ir, atsižvelgiant į santykius 
tarp transnacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kviečia prioritetus teikti 
pastarajai paskirstant 80 proc. išteklių (18 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 100
6d pastraipa (nauja)

6d. Pabrėžia „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ svarbą ir, atsižvelgiant į santykius 
tarp transnacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kviečia prioritetus teikti 
pastarajai paskirstant 66 proc. išteklių (18 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 101
7 pastraipa

7. Kviečia naudoti aiškias ir privalomas strategines Bendrijos sanglaudos gaires, kurios 
turi būti patvirtintos laikantis procedūros, numatytos Sutarties 161 straipsnyje; be to, 
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kviečia pagal tą pačią procedūrą įvykdyti peržiūrą laikotarpio viduryje, jeigu nebus 
įsigaliojusi Sutartis, numatyta Europos Konstitucijoje, pastaruoju atveju III-223
straipsnis turi būti aiškinamas kaip numatantis  visą  teisinę Europos Parlamento 
bendro sprendimo procedūrą (23–24 straipsniai);

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 102
7 pastraipa (nauja)

7.         Kviečia naudoti aiškias ir privalomas strategines Bendrijos sanglaudos gaires, kurios 
turi būti patvirtintos laikantis procedūros, numatytos Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai 161 straipsnyje; be to, kviečia pagal tą pačią procedūrą įvykdyti peržiūrą 
laikotarpio viduryje, jeigu nebus įsigaliojusi Sutartis, numatyta Europos 
Konstitucijoje, pastaruoju atveju III-223 straipsnis turi būti aiškinamas kaip 
numatantis  visą  teisinę Europos Parlamento bendro sprendimo procedūrą; mano, kad 
turi būti pridėtos laikinosios nuostatos dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
įsigaliojimo prie reglamento I skyriaus II antraštinės dalies (23–24 straipsniai);

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 103
7 pastraipa (nauja)

7.          Kviečia naudoti aiškias (išbraukta) strategines Bendrijos sanglaudos gaires, kurios 
turi būti patvirtintos laikantis procedūros, numatytos Sutarties 161 straipsnyje; be to, 
kviečia pagal tą pačią procedūrą įvykdyti peržiūrą laikotarpio viduryje, jeigu nebus 
įsigaliojusi Sutartis, numatyta Europos Konstitucijoje, pastaruoju atveju III-119 
straipsnis turi būti aiškinamas kaip numatantis  visą  teisinę Europos Parlamento 
bendro sprendimo procedūrą (23–24 straipsniai);

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 104
7 pastraipa

7. Kviečia naudoti aiškias ir išsamias strategines Bendrijos sanglaudos gaires, kurios turi 
būti patvirtintos laikantis procedūros, numatytos Sutarties 161 straipsnyje; be to, 
kviečia pagal tą pačią procedūrą įvykdyti peržiūrą laikotarpio viduryje, jeigu nebus 
įsigaliojusi Sutartis, numatyta Europos Konstitucijoje, pastaruoju atveju III-119 
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straipsnis turi būti aiškinamas kaip numatantis  visą  teisinę Europos Parlamento 
bendro sprendimo procedūrą (23–24 straipsniai);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 105
7 pastraipa

7. Kviečia naudoti aiškias (išbraukta) strategines Bendrijos sanglaudos gaires, kurios turi 
būti patvirtintos laikantis procedūros, numatytos Sutarties 161 straipsnyje; be to, 
kviečia pagal tą pačią procedūrą įvykdyti peržiūrą laikotarpio viduryje, jeigu nebus 
įsigaliojusi Sutartis, numatyta Europos Konstitucijoje, pastaruoju atveju III-119 
straipsnis turi būti aiškinamas kaip numatantis  visą  teisinę Europos Parlamento 
bendro sprendimo procedūrą (23–24 straipsniai);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 106
7a pastraipa (nauja)

7a. Kviečia, kad bendrame reguliavime būtų stipresnis ryšys su Europos darniosios 
plėtros strategija (23 straipsnis); šiame kontekste kviečia, kad valstybės narės 
parodytų nacionalinės strategijos koncepcijoje, kaip jie ketina finansuoti, iš 
Bendrijos ar savų išteklių, aplinkos poreikius, ypač remiant „Natura 2000“ tinklą, 
įgyvendinant vandens pagrindų direktyvą ir siekiant Kioto tikslų (25 straipsnis);  

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll
Pakeitimas 107
7a pastraipa (nauja)

7a. Kviečia, kad  bendrame reguliavime būtų stipresnis ryšys su Europos darniosios 
plėtros strategija (23 straipsnis); šiame kontekste kviečia, kad valstybės narės 
parodytų nacionalinės strategijos koncepcijoje, kaip jie ketina finansuoti, iš 
Bendrijos ar savų išteklių, aplinkos poreikius, ypač remiant „Natura 2000“ tinklą, 
įgyvendinant vandens pagrindų direktyvą ir siekiant Kioto tikslų (25 straipsnis);  

Or. en



Vertimas pagal sutartį
PE 355.799v01-00 32/79 Vertimas pagal sutartį

AM\562138LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 108
7a pastraipa (nauja)

7a. Kviečia įgyvendinti kompensuojamuosius mechanizmus, kad būtų išvengta staigių 
pokyčių sanglaudos politikoje, ir, kad pereinamieji laikotarpiai būtų įgyvendinami 
palaipsniui ir pakankamai ilgai teritorijose, susijusiomis su statistiniu efektu dėl 
išsiplėtusios ES, ypač teritorijose, kuriose yra neproporcingi apsunkinimai jų pelno 
balanse;  

Or. es

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 109
7b pastraipa (nauja)

7b. Pabrėžia finansines pastangas, kurios iki šiol yra palankios nuošaliausiems 
regionams, bet mano, kad, siekiant suteikti būtiną atsvarą nuolatiniams 
struktūriniams apsunkinimams, kuriuos šie regionai turi įveikti, kad patektų į 
vidaus rinką, jie turi ir toliau turėti naujos konvergencijos tikslo regionų statusą, 
nepaisant jų pajamų lygio;  

Or. es

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pakeitimas 110
8 pastraipa

8. Kviečia, nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos tematinių ir teritorinių 
prioritetų kontekste, įdėti nuorodą į sritis, kurios yra veikiamos geografinių ir 
gamtos apsunkinimų, reikalaujamų ypatingo dėmesio, pvz., salą, retai apgyvendintas 
ir kalnuotas sritis ir specifinius pasienio regionus (25 straipsnio 3 pastraipa);

Or. de
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Pakeitimą pateikė István Pálfi, László Surján

Pakeitimas 111
8 pastraipa

8. Kviečia, remiantis teminiais ir teritoriniais prioritetais, kurie turės būti apibrėžti 
nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos strategijos skirsnyje, įdėti nuorodą į 
salą, retai apgyvendintas ir kalnuotas sritis, ES sausumo pasienio sritis ir iš visų 
pusių apsuptus sausumos regionus (25 straipsnis);

Or. hu

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 112
8 pastraipa

8. Kviečia, remiantis teminiais ir teritoriniais prioritetais, kurie turės būti apibrėžti 
nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos strategijos skirsnyje, įdėti nuorodą į 
salą (įskaitant Maltą ir Kiprą), retai apgyvendintas ir kalnuotas sritis (25 straipsnis);

Or. el

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 113
8 pastraipa

8. Kviečia, remiantis teminiais ir teritoriniais prioritetais, kurie turės būti apibrėžti 
nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos strategijos skirsnyje, įdėti ypatingą 
nuorodą į nuošaliausius regionus ir salą, retai apgyvendintas ir kalnuotas sritis (25 
straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper
Pakeitimas 114
8 pastraipa 

8.         Kviečia, remiantis teminiais ir teritoriniais prioritetais, kurie turės būti apibrėžti 
nacionalinės strateginės informacijos koncepcijos strategijos skirsnyje, įdėti nuorodą į 
salą, retai apgyvendintas ir kalnuotas sritis ir pasienio regionus (25 straipsnis);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Salvador Garriga Polledo

Pakeitimas 115
8a pastraipa (nauja)

8a. Kviečia, kad regionai, kurie yra susiję su statistiniu efektu dėl išsiplėtimo, 
visapusiškai atitiktų kriterijus pagal naujos konvergencijos tikslą, atsižvelgiant į tai, 
kad jų finansinės galimybės nebūtų sumažintos (Europos lėšos turi būti nutrauktos 
pagal trečią atitikimą Komisijos pasiūlymui) paprasto statistinio efekto pagrindu, 
kuris jokiu būdu numanomai neparodo, kad realios pajamos ir turtas aptariamuose 
regionuose pagerėjo; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 116
8a pastraipa (nauja)

8a. Kviečia, kad operatyvinės kaimo plėtros programos būtų nacionalinės strateginės 
informacijos koncepcijos integrali dalis, taip pat, kad jos būtų paremtos 
daugiamečiu pagrindu, siekiant užtikrinti atitikimą su kitais fondais, ir, kad visa 
struktūrinė pagalba prisidėtų prie sėkmingos ir tvarios kaimo plėtros (7 
konstatuojamoji dalis ir 25 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 117
8a pastraipa (nauja)

8a. Kviečia, kad, atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir Kok ataskaitos rezultatus, 
silpnumo rodikliai, susiję su naujovėmis, būtų įtraukti į nacionalinės strateginės 
informacijos koncepcijos tematiniuose ir teritoriniuose prioritetuose; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 118
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8a pastraipa (nauja)

8a. Pabrėžia, kad yra būtina suteikti prioritetus teminiams ir teritoriniams prioritetams, 
įskaitant tarpregioninių ir vidaus regionų skirtumų mažinimą, ir darnią miesto 
plėtrą, ir  visokeriopą kaimo ekonomikų plėtimą ir/ar įvairinimą sričių, 
priklausančių nuo žvejybos (25 straipsnio 3 pastraipos a punktas); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven

Pakeitimas 119
8a pastraipa (nauja)

8a. Kviečia, kad būtų įtrauktos ne tik operatyvinės programos, bet taip pat, kad 
kiekvienoje nacionalinės strategijos informacijos koncepcijoje būtų įgyvendinimo, 
rezultatų ir poveikio rodikliai; mano, kad rodikliai turi garantuoti pradinės 
situacijos ir nacionalinių strateginių informacijos koncepcijos įgyvendinimo 
efektyvumo progreso apskaičiavimą (25 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Yiannakis Matsis

Pakeitimas 120
8a pastraipa (nauja)

8a. Kviečia, kad naujos valstybės narės, kurios yra Europos Sąjungos periferijos mažos 
salos (Malta ir Kipras), patiriančios ypatingas problemas, gautų paramą 
konvergencijos koncepcijos tikslu, remiantis vienodo vertinimo principu, kaip yra 
taikoma kraštutiniams periferiniams regionams; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 121
8b pastraipa (nauja)

8b. Pabrėžia, kad regioninė plėtra priklauso nuo daugiametės programos planavimo ir 
programos finansavimo, ir dėl to kviečia į tai atsižvelgti finansinėje perspektyvoje ir 
tarpinėje peržiūroje (25-29 straipsniai); 
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 122
8c pastraipa (nauja)

8c. Pabrėžia, kad Europos struktūriniai fondai, Sanglaudos fondas ir taip pat lėšos 
paskirstytos kaimo plėtrai turi būti išdėstyti atitinkant nacionalinės strateginės 
informacijos koncepcijos siekiamiems tikslams, ir pagaliau, kad kaimo plėtros 
tikslai turi būti įtraukti į informacijos koncepciją; kviečia, kad nacionalinės 
informacijos koncepcijoje būtų įtraukti forumų dėl savarankiškos regioninės plėtros 
rezultatai ir jiems teikiamos, remiantis techninės pagalbos biudžetu,  lėšos prieš 
koncepcijos sudarymą (21, 43 ir 44 straipsniai);  

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 123
8d pastraipa (nauja)

8d. Kviečia, kad nacionalinės strateginės informacijos koncepcijoje būtų atsižvelgta į 
strateginės aplinkosaugos poveikio vertinimą, vadovaujantis direktyva 2001/42/EB 
(25 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 124
8e pastraipa (nauja)

8e. Kviečia, kad nacionalinės strateginės informacijos koncepcija turėtų išsamų, tvarų, 
apibrėžtos regioninės plėtros tikslą (25 straipsnis); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 125
9 pastraipa

9. Kviečia naudoti nacionalinę strateginės informacijos koncepciją atskirai kiekvienam 
valstybės narės tikslui, kuri rengiama artimai bendradarbiaujant su partneriais, 
nurodytais 10 straipsnyje,  kuriai turi būti taikomas Komisijos sprendimas, dėl kurio 
deramasi pagal partnerystę (26 straipsnis);

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 126
9 pastraipa

9. Kviečia naudoti nacionalinę strateginės informacijos koncepciją, kuri rengiama 
artimai bendradarbiaujant su partneriais, nurodytais 10 straipsnyje (išbraukta) (26 
straipsnis);

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 127
9 pastraipa

9. Kviečia naudoti nacionalinę strateginės informacijos koncepciją, kuri rengiama 
artimai bendradarbiaujant su partneriais, nurodytais 10 straipsnyje (išbraukta) (26 
straipsnis);

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 128
9a pastraipa (nauja)

9a. Pataria valstybėms narėms, artimai bendradarbiaujant su regioninėms ir vietinės 
valdžios institucijomis, pagerinti ryšius tarp nacionalinės strateginės koncepcijos ir 
projektų, finansuojamų iš MTTP septintos pagrindų programos;  
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 129
9a pastraipa (nauja)

9a. Tiki, kad kiekviena valstybė narė turi teikti nacionalinės strateginės informacijos 
koncepciją, siekiant užtikrinti, kad Bendrijos struktūrinė pagalba atitinka Bendrijos 
strategijos gaires ir sieja Bendrijos prioritetus su nacionaliniais, regioniniais ir 
miesto prioritetais, skirtais vystyti tvarią plėtrą, bei nacionalinio užimtumo veiksmų 
planu; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo
Pakeitimas 130
9b pastraipa (nauja)

9b. „Kviečia, kad bendrame reguliavime būtų stipresnis ryšys su Europos darniosios 
plėtros strategija (23 straipsnis); šiame kontekste kviečia, kad valstybės narės 
parodytų nacionalinės strategijos koncepcijoje, kaip jie ketina finansuoti, iš 
Bendrijos ar savų išteklių, aplinkos poreikius, ypač remiant „Natura 2000“ tinklą, 
įgyvendinant vandens pagrindų direktyvą ir siekiant Kioto tikslų (25 straipsnis)“;

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 131
10 pastraipa

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 132
10 pastraipa

išbraukta
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven
Pakeitimas 133
10a pastraipa (nauja)

10a. Kviečia, kad kiekvienos nacionalinės strateginės informacijos koncepcija būtų 
skelbiama prieš įgyvendinimo pradžią ir įprastą paskelbimą, o jos informacija apie  
progresą, vadovaujantis jų įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio rodikliais, kas mėnesį 
(26 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 134
11 pastraipa

11. Kviečia supaprastinti tolesnę strategijos eigą, tačiau turint omenyje, kad sanglaudos 
politikos rezultatai bus aiškūs tik praėjus ilgam laiko tarpui; kviečia valstybes nares 
ir Komisiją rengti metinius pranešimus (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia 
kas dvejus metus surengti debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos 
Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. es

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 135
11 pastraipa 11

11. Kviečia valstybes nares teikti pranešimus kas tris metus, atsižvelgiant į Komisijos 
nustatytą tvarkaraštį dėl sanglaudos pranešimo ir taip supaprastinti tolesnę 
strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia kas dvejus metus 
surengti debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, 
Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 136
11 pastraipa

11. Kviečia valstybes nares teikti pranešimus kas tris metus, atsižvelgiant į Komisijos 
nustatytą tvarkaraštį dėl sanglaudos pranešimo ir taip supaprastinti tolesnę 
strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia kas dvejus metus 
surengti debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, 
Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 137
11 pastraipa 

11.       Kviečia valstybes nares ir Komisiją kas tris metus, lygiagrečiai vidurio termino 
peržiūros, rengti pranešimus (išbraukta)ir taip supaprastinti tolesnę strategijos eigą; 
šiame kontekste kviečia kas tris metus surengti (išbraukta)debatus strateginiame 
forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir regionai 
(29 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pakeitimas 138
11 pastraipa

11. Kviečia valstybes nares ir Komisiją kas dvejus metus rengti pranešimus ir taip 
supaprastinti tolesnę strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia 
(išbraukta) surengti debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos 
Parlamentas, Komisija, Regionų komitetas, valstybės narės ir vietinės valdžios 
institucijos (29 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis
Pakeitimas 139
11 pastraipa 

11.       Kviečia valstybes nares ir Komisiją kas dvejus metus rengti pranešimus (išbraukta)ir 
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taip supaprastinti tolesnę strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia 
kas dvejus metus surengti (išbraukta) debatus strateginiame forume, kuriose 
dalyvautų Europos Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 140
11 pastraipa 

11.       Kviečia valstybes nares ir Komisiją rengti dvimečius pranešimus ir taip supaprastinti 
tolesnę strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia surengti 
dvimečius debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, 
Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 141
11 pastraipa 

11. Kviečia valstybes nares ir Komisiją rengti dvimečius pranešimus ir taip supaprastinti 
tolesnę strategijos eigą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia surengti 
dvimečius debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, 
Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 142
11 pastraipa

11. Kviečia valstybes nares ir Komisiją rengti dvimečius pranešimus ir taip supaprastinti 
strategijos pranešimą (27 ir 28 straipsniai); šiame kontekste kviečia surengti 
dvimečius debatus strateginiame forume, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas, 
Komisija, valstybės narės ir regionai (29 straipsnis);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 143
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12 pastraipa 

12.       Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 25 proc.
padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali finansuoti priemones, patenkančias į 
kito fondo sritį; ragina, remiantis vieno fondo požiūrio koncepcija, ne tik didinti 
tarptautinio finansavimo ribą, bet tuo pačiu leisti programų strateginį įgyvendinimą, 
tarptautinį finansavimą tarp EAFRD ir ESF, taip pat ir tarp ERDF ir EAFRD (33 
straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 144
12 pastraipa 

12. Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 10 proc. 
padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali finansuoti priemones, patenkančias į 
kito fondo sritį (33 straipsnis); tačiau pataria, kad kai kuriais atvejais Komisija
turėtų patvirtinti tą pačią valdymo instituciją vadovauti daugiau nei vienai 
intervencijai, bet 10 proc. riba turėtų būti taikoma; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij
Pakeitimas 145
12 pastraipa 

12.       Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 10 proc. 
padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali finansuoti priemones, patenkančias į 
kito fondo sritį (33 straipsnis) ir taip pat pataria valstybėms narėms, 
bendradarbiaujant su regionais, nustatyti ryšius tarp nacionalinių veiksmų 
programos, skirtos struktūrinės politikos 2 tikslui, ir projektų, kuriuose lėšos 
tyrimams yra teikiamos iš pagrindų programos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 146
12 pastraipa

12. Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 10 proc. 
padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali finansuoti priemones, patenkančias į 
kito fondo sritį (33 straipsnis); tuo pačiu kviečia, kad valstybės narės pačios 
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pasirinktų kaip finansuoti operatyvines programas, pvz., įgyvendinat vieno fondo 
programą ar programas, susidedančias iš daug fondų; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 147
12 pastraipa

12. Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 10 proc. 
padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali finansuoti priemones, patenkančias į 
kito fondo sritį (33 straipsnis); tuo pačiu kviečia, kad valstybės narės pačios 
pasirinktų kaip finansuoti operatyvines programas, pvz., įgyvendinat vieno fondo 
programą ar programas, susidedančias iš daug fondų; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė István Pálfi, László Surján

Pakeitimas 148
12 pastraipa

12. Kviečia, remiantis vieno fondo vienai programai požiūriu, nuo 5 proc. iki 10 proc., 
arba net didesne procentine dalimi padidinti dalį, kuria tiek ESF, tiek ERDF gali 
finansuoti priemones, patenkančias į kito fondo sritį; taip pat ragina Komisiją 
sudaryti sąlygų pagrindus, kurių pagrindu, kai pagrįsta, subsidijos dali siekti net 15 
proc. (33 straipsnis); 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 149
12a pastraipa (nauja)

12a. Kviečia atkreipti dėmesį į valstybių narių salų, atitinkančių Sanglaudos fondo 
kriterijus, specialius poreikius, kurios taip pat patiria sunkius ir nuolatinius gamtos 
bei demografines apsunkinimus, pasireiškiančius jų vystymosi lygio skirtumuose ir 
sunkumuose visapusiškai integruotis į vidaus rinką;  
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Or. en

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 150
12a pastraipa (nauja)

12a. Kviečia, kad teritorinis kriterijus būtų naudojamas greta ekonominio ir socialinio 
kriterijaus, siekiant nustatyti regionų kriterijų atitikimą dėl kiekvieno tikslo ir 
paskirstyti finansinius išteklius tarp valstybių narių (3 straipsnis); 

Or. el

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 151
12b pastraipa (nauja)

12b. Kviečia, kad mažesnėms valstybėms narėms, kurių gyventojų skaičius yra mažesnis 
nei vienas milijonas gyventojų, gyvenančių Sąjungos periferijoje, patiriančios 
ypatingus geografinius ir teritorinius nepatogumus, būtų teikiamas vienodas arba 
panašus vertinimas „konvergencijos“ tikslu, - kaip kraštutiniai periferiniai regionai 
(5 straipsnis); 

Or. el

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 152
12c pastraipa (nauja)

12c. Ragina trečias šalis, kurios ribojasi su valstybėmis narėmis, dirbti kartu su gretima 
valstybe nare, su kuria jos turi bendras jūros sienas (7 straipsnis); 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 153
12d pastraipa (nauja)

12d. Kviečia, kad į didžiausių lėšų, kurios padidėjo iki 85 proc. viešų išlaidų 
operatyvinėms programoms „konvergencijos“ ir „regioninio konkurencingumo ir 
užimtumo“ koncepcijos tikslu dėl atokiausių regionų, mokėjimus būtų įtrauktas 
Kipras ir Malta (51 straipsnis); 

Or. el

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 154
13 pastraipa

13. Siekdamas pabrėžti urbanistinį aspektą, kviečia, kad nacionalinės strateginės 
informacijos koncepcija įtrauktų tvarios miesto plėtros programas ir, 
konvergencijos bei regioninio konkurencingumo, užimtumo ir socialinės 
integracijos tikslu operatyvinės programos atitiktų kriterijus  dėl finansavimo lygio, 
bent tiek, kiek didmiesčiai atitiko kriterijus pagal seną reglamentą ir Miesto 
Bendrijos iniciatyvą; kviečia informacijos pateikimą dėl požiūrio į miesto problemą, 
įskaitant pasirinktų miestų sąrašą ir perdelegavimo procedūras, palikti; kviečia 
nustatyti šias procedūras regioninės partnerystės kontekste (36 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 155
13 pastraipa 

13. Siekdamas pabrėžti urbanistinį aspektą ERDF finansuojamose operatyvinėse 
programose konvergencijos ir regioninio konkurencingumo bei užimtumo tikslais, 
kviečia ir toliau reikalauti pateikti informaciją dėl požiūrio į miesto problemą, 
įskaitant pasirinktų miestų sąrašą ir perdelegavimo procedūras; kviečia nustatyti šias 
procedūras regioninės partnerystės kontekste, siekiant užtikrinti, kad miesto zonos ir 
miestai yra tinkamai įtraukti į sprendimo priėmimo procesą (36 straipsnis); kviečia, 
atsižvelgiant į miesto dimensiją, sąvoką „darni miesto plėtra“ pakeisti „miesto 
atgaivinimas“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
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Pakeitimas 156
13 pastraipa 

13.       Siekdamas pabrėžti urbanistinį aspektą ERDF finansuojamose operatyvinėse 
programose konvergencijos ir regioninio konkurencingumo bei užimtumo tikslais, 
kviečia ir toliau reikalauti pateikti informaciją, prireikus, dėl požiūrio į miesto 
problemą. Tačiau, siekiant suteikti lankstumo regionams apibrėžti jų pačių 
prioritetus, valstybės narės ir regionai patys turi nuspręsti įtraukti ar ne pasirinktų 
miestų sąrašą ir (išbraukta) perdelegavimo procedūras miesto valdžiai operatyvinėje 
programoje (36 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pakeitimas 157
13 pastraipa 13

13. Siekdamas pabrėžti urbanistinį aspektą, pvz., tvarią miesto plėtrą, ERDF 
finansuojamose operatyvinėse programose konvergencijos ir regioninio 
konkurencingumo bei užimtumo tikslais, kviečia ir toliau reikalauti pateikti 
informaciją dėl požiūrio į miesto problemą, įskaitant pasirinktų miestų sąrašą ir 
perdelegavimo procedūras; kviečia nustatyti šias procedūras regioninės partnerystės 
kontekste (36 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 158
13 pastraipa

13. Siekdamas pabrėžti urbanistinį aspektą ERDF finansuojamose operatyvinėse 
programose konvergencijos ir regioninio konkurencingumo bei užimtumo tikslais, 
kviečia ir toliau reikalauti pateikti informaciją dėl požiūrio į miesto problemą, 
įskaitant pasirinktų miestų sąrašą ir perdelegavimo procedūras; kviečia nustatyti šias 
procedūras regioninės bei vietinės partnerystės kontekste (36 straipsnis);

Or. de
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 159
13a pastraipa (nauja)

13a. Kviečia, kad trys fondai atsižvelgtų į mažų ir mikroįmonių prioritetus, ypač amatų 
įmones, atsižvelgiant į jų svarbų vaidmenį sanglaudos ir regioninėje plėtroje, ir 
remti Europos chartijos dėl mažų įmonių, kurią patvirtino 2000 m. Feiros Europos 
Taryba, principų ir veiksmų įgyvendinimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper
Pakeitimas 160
13a pastraipa (nauja)

13a. Siūlo operatyvines programas finansuojamoms iš ERDF (36.3 straipsnis) pagrįsti 
papildomu kriterijum, pvz., mokslinių tyrimų kriterijum: pagalbos mechanizmu 
MVĮ, laisvai naudojant bet kokius mokslinių tyrimų rezultatus, dar neužpatentuotų, 
bet pilnai finansuojamų iš viešų lėšų, su sąlyga, kad naudos gavėjos MVĮ panaudos 
tokius mokslinius tyrimus pramonės prekių ar paslaugų naujovėms;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 161
13a pastraipa (nauja)

13a. Kviečia, kad būsimos operatyvinės programos, pateiktos pagal „regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą, būtų sudaromos regioniniame NUTS I ar 
NUTS II lygyje, atsižvelgiant tiek į institucinę sistemą būdingą valstybei narei, vietos 
ir regioninių valdžios institucijų šiose regionuose priimant sprendimus, pagal 
susidariusias šioms sritims strategijas, dėl geografinio ir teminio telkimo, vaidmenį; 
Programas sudarys valstybė narė, pristatant ESF, EARDF ir EŽF susitarimus toje 
pačioje teritorijoje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy
Pakeitimas 162
13a pastraipa (nauja)

13a. Pabrėžia  miestų ir didmiesčių įnašus regioninei plėtrai, ir išryškina poreikį 
atsižvelgti į jų vaidmenį vystant darnią plėtrą, stiprinant konkurencingumą ir 
socialinę sanglaudą bei gerinant aplinką; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai
Pakeitimas 163
13a pastraipa (nauja)

13a. Ragina remti civilinės visuomenės organizacijas, kurios dirba su atstumtaisiais, 
visapusiškai dalyvauti projektuojant, planuojant, vertinant ir stebint struktūrines 
lėšas. (44 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski
Pakeitimas 164
13a pastraipa (nauja)

13a. Kviečia užtikrinti, kad pakankama finansinė pagalba būtų teikiama iš fondų trimis 
prioritetiniais tikslais, siekiant remti miestų atkūrimą, ir ypač būstų asociacijų, 
būstų bendruomenių, ir komunalinių būstų, kurie yra tipiški būstai naujose 
valstybėse narėse, išteklius; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 165
13a pastraipa (nauja)

13a. Kviečia aiškaus požiūrio ir palikti struktūrinių fondų procedūras, keičiant 
dabartines kaimynystės programas į naujas programas naujų bendradarbiavimo 
priemonių dėl Sąjungos išorės sienų pagrindai (angl. ENPI ir IPA); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven
Pakeitimas 166
13a pastraipa (nauja)

13a. Kviečia skelbti kiekvieną operatyvinę programą prieš įgyvendinimo pradžią, ir 
nuolat kiekvieną mėnesį skelbti informaciją apie jų progresą, remiantis 
įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio rodikliais. Ši informacija turi įtraukti: teikiamos 
programos pinigų sumas; sutarties šalių pavadinimus; tikslus; kiekvienos sutarties 
numatytus rezultatus (36 straipsnis);  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 167
14 pastraipa

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 168
14 pastraipa

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 169
14 pastraipa

14. Ragina panaikinti Bendrijos kokybės rezervą, kadangi jis nepasiekė savo tikslo, o tik 
pareikalavo papildomo administravimo išlaidų didinimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 170
14 pastraipa 

14.       Susirūpinęs dėl pasiūlymo turėti Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervą kaip 
mechanizmą, skirtą apdovanoti už progresą; mano, kad turi būti sąžiningesni, 
objektyvesni ir plačiau priimtini kriterijai, kad jis (išbraukta) pasiektų tikslą, 
neapsunkinant sanglaudos šalių konvergencijos pastangų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 171
14 pastraipa

14. Kviečia valstybes nares, kurios nori, priimti nuostatas dėl (išbraukta) kokybės ir 
efektyvumo rezervo kaip mechanizmo, skirto apdovanoti už progresą, (išbraukta) su 
sąžiningesniais ir objektyvesniais kriterijais (išbraukta), kad jis pasiektų tikslą (48 
straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 172
14 pastraipa

14. Kviečia sukurti Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervą kaip mechanizmą, skirtą 
apdovanoti už progresą, (išbraukta) su sąžiningesniais, (išbraukta)objektyvesniais ir 
bendrai patvirtintais kriterijais, kad jis pasiektų tikslą (48 straipsnis);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 173
14 pastraipa

14. Kviečia (išbraukta) pasiūlyti Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervą kaip 
mechanizmą, skirtą apdovanoti už progresą, taip pat apimantį Sanglaudos fondą (20 
straipsnis); tačiau kviečia taikyti sąžiningesnių, objektyvesnių ir plačiau priimtinus 
kriterijus, kad jis pasiektų tikslą (48 straipsnis);

Or. it

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll
Pakeitimas 174
14a pastraipa (nauja)

14a. Kviečia pašalinti reikalavimus įtraukti „ veiksmus dėl tarpregioninio 
bendradarbiavimo bent su vienu kitos valstybės narės regionu“ operatyvinėse 
programose, finansuojamose iš ERDF (36.4 straipsnio a punktas); 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 175
14a pastraipa (nauja)

14a. Kviečia, kad būtų aiškiai minimas papildomas aplinkosaugos tvarumo kriterijus 
kriterijų sąraše, apibrėžiančiame kaip kokybės ir efektyvumo rezervas turi būti 
paskirstytas tarp valstybių narių (48 straipsnio 1 pastraipa); 

Or. it

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler, Richard Howitt
Pakeitimas 176
14a pastraipa (nauja)

14a. Kviečia prieinamumo principo ir praktikos neįgaliesiems aiškaus pareikalavimo ir 
pripažinimo strateginėse gairėse ir vertinimo procese, kuris pagal strategines gaires 
yra būtinas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik
Pakeitimas 177
14a pastraipa (nauja)

14a. Kviečia prieinamumo principo ir praktikos neįgaliesiems aiškaus pareikalavimo ir 
pripažinimo strateginėse gairėse ir vertinimo procese, kuris pagal strategines gaires 
yra būtinas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 178
15 pastraipa

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 179
15 pastraipa

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 180
15 pastraipa

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 181
15 pastraipa  

15. Kviečia, kad privalomojo nacionalinio rezervo principas būtų pasirenkamasis ir 
rekomenduoja suteikti lankstumo jo įgyvendinimui (49 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 182
15 pastraipa

15. Kviečia palikti privalomų nacionalinių rezervų nenumatytiems atvejams principą, bet 
rekomenduoja jį lanksčiau įgyvendinti (49 straipsnis) ir kad ypač specifinės 
operatyvinės programos būtų parengtos krizinėms situacijoms, taip pat būtų galima 
jas panaudoti ištekliams, jei tokių situacijų nebūna; 

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Bernard Poignant

Pakeitimas 183
15 pastraipa

15. Kviečia valstybes nares, kurios nori, nustatyti nuostatas dėl nacionalinių rezervų
nenumatytiems atvejams ir rekomenduoja jas lanksčiau įgyvendinti (49 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 184
15 pastraipa

15. Kviečia valstybes nares, kurios nori, nustatyti nuostatas dėl nacionalinių rezervų
nenumatytiems atvejams ir rekomenduoja jas lanksčiau įgyvendinti (49 straipsnis); 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 185
15 pastraipa  

15.       Kviečia palikti privalomų nacionalinių rezervų (išbraukta), bet rekomenduoja jį 
lanksčiau įgyvendinti (49 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 186
15a pastraipa (nauja)

15a. Kviečia, atsižvelgiant į mokėjimus iš fondų, kurie turi būti moduliuoti privataus 
finansavimo telkimo lygio pagrindu, ypač privačia vieša partneryste, aptariamose 
srityse (50 straipsnio d punktas) moduliacijos kriterijaus nenaudoti regionams, 
kuriuose pragyvenimo lygis yra ypač žemas arba regionams, kuriuose yra didelis 
nedarbas; atsižvelgiant į pagalbą įmonėms, yra būtini minimalūs įnašai iš naudos 
gavėjų; 

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 187
16 pastraipa

išbraukta

Or. nl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 188
16 pastraipa  

16. Kviečia Bendrijos įnašus padidinti programoms konvergencijos tikslu sanglaudos 
šalyse nuo 80 proc. iki 85 proc.  Šis padidėjimas leistų, remiantis susitarimu tarp 
valstybių narių ir Komisijos, suteikti atitinkamus intervencijos lygius, atsižvelgiant į 
sanglaudos šalių savitumus, jų žemą socialinio ekonominio vystymosi lygį ir jiems 
reikšmingus poreikius pagrindinėje infrastruktūroje (51 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina
Pakeitimas 189
16 pastraipa 

16. Kviečia padidinti bendro finansavimo proporcijas sanglaudos šalių regionams, 
kuriems taikomos 1 tikslo programos, iki 85 proc. , kaip yra taikoma nuošaliausiems 
regionams; šiame kontekste mano, kad didesnis bendras finansavimas turi būti 
teikiamas ne tik atsižvelgiant į geografinius kriterijus, bet taip pat į ekonominius;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr
Pakeitimas 190
16 pastraipa  

16. Kviečia padidinti bendro finansavimo proporcijas sanglaudos šalių regionams, 
kuriems taikomos 1 tikslo programos, iki 85 proc. tinkamai pagrįstais atvejais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 191
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16 pastraipa  

16.       Nesutinka su spaudimu pakeisti pasiūlytas bendro finansavimo proporcijas ir kviečia, 
kad bendro finansavimo apibrėžimas ir toliau lengvintų savanorių laiko naudojimą 
kaip tinkamą finansavimą (51 straipsnis) (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai
Pakeitimas 192
16 pastraipa  

16.       Nesutinka su spaudimu pakeisti pasiūlytas bendro finansavimo proporcijas ir ragina, 
kad bendro finansavimo apibrėžimas ir toliau lengvintų savanorių laiko naudojimą 
kaip tinkamą finansavimą ( 51 straipsnis), bet kviečia padvigubinti leidžiamą 
padidėjimą iki 10 procentinių punktų sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu 
geografiniu ar natūraliu apsunkinimu, apibrėžtu pasiūlyme (52 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith
Pakeitimas 193
16 pastraipa  

16.       Kviečia skirti 60 proc. ribą viešoms išlaidoms, kurios yra  bendrai finansuojamoms 
iš ERDF ar ESF „regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ tikslo operatyvinių 
programų pagrindu (51 straipsnio 3 pastraipos c punktas) ir padvigubinti leidžiamą 
padidėjimą iki 10 procentinių punktų sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu 
geografiniu ar natūraliu apsunkinimu, apibrėžtu pasiūlyme (52 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 194
16 pastraipa

16. Nesutinka su spaudimu pakeisti pasiūlytas bendro finansavimo proporcijas (51 
straipsnis), bet kviečia padvigubinti leidžiamą padidėjimą iki 10 procentinių punktų 
sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu geografiniu ar natūraliu apsunkinimu, 
apibrėžtu pasiūlyme; taip pat kviečia padidinti iki 10 procentinių punktų miesto 
sritims (52 straipsnis);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 195
16 pastraipa

16.          Sutinka, kai kuriais atvejais, su pakeitimais pasiūlytais bendro finansavimo 
proporcijose (51 straipsnis), ir kviečia padvigubinti leidžiamą padidėjimą iki 10 
procentinių punktų sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu geografiniu ar 
natūraliu apsunkinimu, apibrėžtu pasiūlyme (52 straipsnis);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 196
16 pastraipa

16. Sutinka, tik tais atvejai, kai tai yra pateisinama, su pakeitimais pasiūlytais bendro 
finansavimo proporcijose (51 straipsnis), ir kviečia padvigubinti leidžiamą 
padidėjimą iki 10 procentinių punktų sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu 
geografiniu ar natūraliu apsunkinimu, apibrėžtu pasiūlyme (52 straipsnis); 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 197
16 pastraipa  

16.       Nesutinka su spaudimu pakeisti pasiūlytas bendro finansavimo smunkančias 
proporcijas (51 straipsnis), bet kviečia padvigubinti leidžiamą padidėjimą iki 10 
procentinių punktų sritims, susiduriančiomis su daugiau nei vienu geografiniu ar 
natūraliu apsunkinimu, apibrėžtu pasiūlyme (52 straipsnis);

Or. es

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 198
16a pastraipa (nauja)

16a. Kviečia, atsižvelgiant į sanglaudos politikos teritorinę dimensiją, kad apsunkinimai, 
veikiantys visus salų regionus, būtų pripažinti pagal Sutarties dėl Konstitucijos 
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Europai III-220 straipsnį (52 ir 3 straipsniai); 

Or. it

Pakeitimą pateikė Francesco Musotto, Luigi Cocilovo ir Alfonso Andria

Pakeitimas 199
16a pastraipa (nauja)

16a. Kviečia, atsižvelgiant į sanglaudos politikos teritorinę dimensiją, kad apsunkinimai, 
veikiantys visus salų regionus, būtų pripažinti pagal Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai III-220 straipsnį (52 ir 3 straipsniai); 

Or. it

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 200
16a pastraipa (nauja)

16a. Ragina Komisiją, atsižvelgiant į Bendrijos didėjantį finansavimą „konvergencijos“ 
tikslu (52 straipsnis), atkreipti dėmesį į senus pramoninius regionus ir priversti juos 
atitikti specialaus didesnio finansavimo kriterijus – tai yra svarbu, siekiant 
sumažinti ekonominio restruktūrizavimo poveikį; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 201
16a pastraipa (nauja)

16a. Kviečia, kad ES finansavimo dalis neviršytų 75 proc., siekiant užtikrinti regionams 
pagalbos efektyvumą ir darnumą; „techninė pagalba“ reiškia išimtį; dėl papildomų 
naujų arba tarpregioninių priemonių ES finansavimo dalis gali būti iki 85 proc. 
(50-53 straipsniai);  

Or. de

Pakeitimą pateikė Alyn Smith
Pakeitimas 202
16b pastraipa (nauja)
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16b. Kviečia  „konvergencijos“ arba „regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ tikslu 
Europos Sąjungos Šiaurės Atlanto nuošalių salų operatyvines programas pridėti 
prie 51 straipsnio 4 pastraipos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 203
17 pastraipa

17.       Nesutinka su Komisijos pasiūlymu apriboti bendrą finansavimą (išbraukta) tik iki 
deklaruotų viešųjų išlaidų, siekiant išvengti papildomos naštos biudžetams 
besivystančiose regionuose ir siekiant skatinti privačių išteklių telkimą, o vietoje to 
kviečia palikti dabartines taisykles; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Garrelt Duin

Pakeitimas 204
17 pastraipa

17. Nesutinka (išbraukta) su pasiūlymu, apribojančiu Bendrijos bendro finansavimo 
proporciją tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies, kadangi tai 
prieštarauja pastangoms (įskaitant Komisijos) telkti privataus sektoriaus išteklius 
viešos ir privačios partnerystės kontekste; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Pakeitimas 205
17 pastraipa

17. Kviečia pasiūlymą skaičiuoti fondų mokėjimus dėl viešų išlaidų persvarstyti; vietoje 
to kviečia, kad būtų atsižvelgta į visas viešas ir privačias išlaidas ir atkreiptas 
dėmesys į privačias išlaidas, kai jos lydi viešas išlaidas, tuo būdu skatinant pozityvų 
požiūrį viešos ir privačios partnerystės atžvilgiu ir apsaugant Bendrijos fondus nuo 
bendro finansavimo teikimo tik privačioms investicijoms; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder
Pakeitimas 206
17 pastraipa  

17. Remia visas pastangas mobilizuoti privatų kapitalą ir remti viešą ir privačią 
partnerystę naujais programų laikotarpiais (50d ir 54 straipsniai); mano, kad 
galimybių, kurias suteikia regioninė politika, patenkinamam naudojimui reikia 
skirti visų susijusių šalių valstybėse narėse didžiausiais pastangas; dėl to reikalauja 
skatitnti privataus kapitalo bendrininkavimą bendru finansavimu, panaudojant  
Bendrijos lėšas (51 ir 76 straipsniai); 

Or. xm

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper
Pakeitimas 207
17 pastraipa 

17. Kviečia palikti supaprastinantį pasiūlymą, apribojantį Bendrijos bendro finansavimo 
proporciją tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies (išbraukta) (51 ir 76 
straipsniai); tačiau, jei viešos ir privačios partnerystės (PPP) susitarime susitaria 
įgaliotosios viešos institucijos ir aptariami privatūs partneriai naudos gavėjai, 
privačios investicijos gali būti iš dalies laikomos bendro finansavimo, PPP sutarties 
pavestu pagrindu;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina
Pakeitimas 208
17 pastraipa 

17. Kviečia persvarstyti pasiūlymą, kuris apriboja Bendrijos bendro finansavimo 
proporcijas tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies; mano, kad 
valstybėms narėms turi būti leidžiama pasirinkti apskaičiuoti išmokas iš fondų, 
remiantis tiek visomis išlaidų kategorijomis, tiek visomis viešomis išlaidomis; dėl to 
pabrėžia, kad yra svarbu padaryti privatų sektorių labiau atsakingą ir kad jis 
aktyviau dalyvautų regioninėje plėtroje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr
Pakeitimas 209
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17 pastraipa  

17. Kviečia palikti principą dėl išmokų iš fondų apskaičiavimo remiantis tiek visomis 
išlaidų kategorijomis, tiek visomis viešomis išlaidomis, arba panašiomis išlaidų 
kategorijomis (nacionalinėmis, regioninėmis arba vietinėmis, ir Bendrijos)  pagal 
kiekvieną pagalbą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 210
17 pastraipa  

17. Remia visus skatinimus mobilizuoti privatų kapitalą ir remti viešą privačią 
partnerystę naujais programų laikotarpiais (50d ir 54 straipsniai); nesutinka su 
Komisijos pasiūlymais apriboti bendrą finansavimą tik iki viešų išlaidų. Siūlo, kad 
valstybės narės turėtų teisę pasirinkti, nustatytose ribose, kokia apimtimi privatūs 
finansai gali prisidėti prie bendro finansavimo kiekvienai priemonei apskaičiavimo. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 211
17 pastraipa  

17. Remia visus skatinimus mobilizuoti privatų kapitalą ir remti viešą privačią 
partnerystę naujais programų laikotarpiais (50d ir 54 straipsniai); kviečia palikti 
dabartinę praktiką, nustatytą galiojančiu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų, 29.2 straipsnyje, paliekant 
valstybėms narėms galimybę apskaičiuoti Bendrijos intervenciją arba tik deklaruotų 
viešų išlaidų, arba visų išlaidų kategorijų pagrindu, įskaitant privačius šaltinius. Jei 
dabartinis visų išlaidų kategorijų metodas bus paliktas, tuomet bus sumažinti 
bendro finansavimo iš viešų biudžetų reikalavimai (51 ir 76 straipsniai); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis
Pakeitimas 212
17 pastraipa  

17. Remia visus skatinimus mobilizuoti privatų kapitalą ir remti viešą ir privačią 
partnerystę naujais programų laikotarpiais (50d ir 54 straipsniai); mano, kad 
Bendrijos bendro finansavimo proporcijos apskaičiavimas tik iki deklaruotų viešų 
išlaidų procentinės dalies, reiškia svarbų šio reglamento supaprastintą pasiūlymą ir 
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geriau užtikrina papildomumo principo taikymą; tuo pačiu kviečia palikti bendro 
finansavimo proporcijos apskaičiavimo kiekvienam prioritetui ir ne kiekvienai 
priemonei lankstumą ( 51 ir 76 straipsniai); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll
Pakeitimas 213
17 pastraipa  

17. Remia visus skatinimus mobilizuoti privatų kapitalą ir remti viešą ir privačią 
partnerystę naujais programų laikotarpiais (50d ir 54 straipsniai); mano, kad 
bendro finansavimo proporcijos apskaičiavimas tik iki deklaruotų viešų išlaidų 
procentinės dalies, reiškia svarbų šio reglamento supaprastintą pasiūlymą ir geriau 
užtikrina papildomumo principo taikymą; tuo pačiu kviečia palikti bendro 
finansavimo proporcijos apskaičiavimo kiekvienam prioritetui ir ne kiekvienai 
priemonei lankstumą ( 51 ir 76 straipsniai); tačiau pabrėžia, kad bendro 
finansavimo proporcijos skaičiavimas neturi bloginti NVO ir kitų ne pelno 
siekiančių organizacijų dalyvavimo struktūrinių lėšų veikloje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 214
17 pastraipa  

17. Kviečia palikti supaprastinantį pasiūlymą, apribojantį Bendrijos bendro finansavimo 
proporciją tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies; todėl atmeta požiūrį, 
kad Bendrijos lėšomis galėtų būti finansuojamos išimtinai privačios investicijos, bet 
pabrėžia, kad NVO ir kitos ne pelno siekiančios organizacijos turėtų ir toliau 
atitinkamai gauti pagalbą iš lėšų;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 215
17 pastraipa

17. Kviečia palikti supaprastinantį pasiūlymą, apribojantį Bendrijos bendro finansavimo 
proporciją tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies; todėl atmeta požiūrį, 
kad Bendrijos lėšų viena dalimi galėtų būti finansuojamos privačios investicijos (51 ir 
76 straipsniai);



Vertimas pagal sutartį
PE 355.799v01-00 62/79 Vertimas pagal sutartį

AM\562138LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 216
17 pastraipa

17. Kviečia palikti supaprastinantį pasiūlymą, apribojantį Bendrijos bendro finansavimo 
proporciją tik iki deklaruotų viešųjų išlaidų procentinės dalies; todėl atmeta požiūrį, 
kad Bendrijos lėšų viena dalimi galėtų būti finansuojamos privačios investicijos (51 ir 
76 straipsniai);

Or. de

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 217
17a pastraipa (nauja)

17a. Mano, kad Komisijos pasiūlymas bausti dėl įmonių veiklos perkėlimo yra būtina 
priemonė, bet ji turi būti sustiprinta todėl, kad tokie perkėlimai lemia darbo vietų 
mažėjimą ir dėl to kelia pavojų ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
tvirtėjimui paveiktuose regionuose; mano, kad yra būtinas atvirkštinio perkėlimo 
fenomeno tikslas, išplečiant tokių bausmių taikymą įmonėms, kurios grasina 
perkelti jų veiklą, siekiant įtikinti darbuotojus sutikti su blogesnėmis darbo 
sąlygomis arba padidėjusiomis darbo valandomis už tą patį darbo užmokestį, kad 
būtų sutaupytos didelės darbo užmokesčio sumos (56 straipsnis); 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Garrelt Duin

Pakeitimas 218
17a pastraipa (nauja)

17a. Kviečia į reglamentą įtraukti papildomą nuostatą uždrausti paramos teikimą 
projektams, kurie lemtų daug darbo vietų praradimų arba gamyklų uždarymą; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 219
17a pastraipa (nauja)

17a. Kviečia, kad įmonėms, kurios gauna finansavimą, būtų trukdoma perkelti arba iš 
dalies perkelti veiklą į kitą plėtros regioną mažiausiai 15 metų, remiantis gautų lėšų 
ir dėl bausmių grąžinamų lėšų santykiu (55 straipsnis); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 220
17a pastraipa (nauja)

17a. Ragina Komisiją, atsižvelgiant į viešų išlaidų skaičiavimą biudžetinių projektų 
pagrindu (54 straipsnio 2 pastraipa), atsisakyti „įprasto“ pelningumo ir įvesti 
skaičiavimo sistemą, kuri atkreiptų dėmesį į regiono tipą ir jo vystymosi lygį; be to, 
ragina Komisiją, remiantis skaičiavimu ir atsižvelgiant į lygybės principą, kad ryšys 
su valstybės narės santykiniu suklestėjimu yra privalomas, o ne pasirinktinis bei 
naudojamas prireikus; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 221
17a pastraipa (nauja)

17a. Kviečia valstybėms narėms suteikti galimybę teikti visų didelių ir mažesnių projektų 
operatyvines programas Komisijai patvirtinti prieš 2007 m. sausio 1 d., kadangi tai 
yra labai svarbu OP įgyvendinimo projektui parengti ir vykdyti. Dėl to dabartinė 
taisyklė, galiojanti nuo 1988 m., turi būti palikta (55 straipsnis);  

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 222
17b pastraipa (nauja)

17b. Nesutinka su 5 metų operacijų periodo pratęsimu, kuris galioja 2000-2006 m. 
programų laikotarpiu, iki 7 metų, kuris yra pasiūlytas reglamento projekte, kadangi 
ši nuostata nėra vertinga (56 straipsnis); 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pakeitimas 223
18 pastraipa

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 224
18a pastraipa (nauja)

18a. Reikalauja, kad proporcingumo principas būtų veiksmingai taikomas planuojant 
programas (31-73 straipsniai), vertinant (45 straipsnis) ir valdant, atliekant 
stebėseną ir kontrolę (57-73 straipsniai), atsižvelgiant į programų apimtis; be to, 
mano, kad šiose srityse supaprastinimo principas turi būti taikomas visoms 
programoms; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant

Pakeitimas 225
18a pastraipa (nauja)

18a. Kviečia, kad proporcingumo principas būtų veiksmingai taikomas planuojant 
programas (31-73 straipsniai), vertinant (45 straipsnis) ir valdant, atliekant 
stebėseną ir kontrolę (57-73 straipsniai), atsižvelgiant į programų apimtis; be to, 
mano,  kad šiose srityse supaprastinimo principas turi būti taikomas visoms 
programoms visų valstybių narių interesais; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 226
18a pastraipa (nauja)

18a. Pažymi, kad Komisija ir valstybės narės turi bendrą atsakomybę už struktūrines 
lėšas. Ragina valstybes nares teikti metines deklaracijas, skirtas užtikrinti, kad ES 
mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami įprastiniu teisėtu ir skaidriu būdu. 
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Kviečia, kad šias deklaracijas pasirašytų kiekvienos valstybės narės finansų 
ministras; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven
Pakeitimas 227
18a pastraipa (nauja)

18a. Kviečia priimti naujas Bendrijos gaires dėl fondų skaidrumo, kuriose būtų aiškios 
taisyklės ir tvarka, skirta informacijai ir viešumui Bendrijos ir valstybių narių lygio 
klausimu (68 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 228
19 pastraipa  

19. Remia pasiūlymą dėl proporcingos kontrolės susitarimų, bet kviečia proporcingumo 
nuostatas, pagal kurias nėra sistemingai vykdoma kontrolė, taikyti visose 
programose, kuriose ES bendro finansavimo proporcija yra žemesnė nei 50 proc. 
visos operatyvinės programos vertės;  

Or. en

Pakeitimą pateikė István Pálfi, László Surján

Pakeitimas 229
19 pastraipa

19. Remia supaprastinimo principą, siekiant sumažinti administracinius suvaržymus, 
bet pabrėžia, kad kiekvienam ES teikiamam eurui subsidijų forma turi būti taikomos 
tos pačios taisyklės (73 straipsnis); 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 230
19 pastraipa

19. Kviečia (išbraukta) padidinti proporcinės kontrolės ribas, žemiau kurių Komisija 
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nevykdo patikrinimų (33 proc.  bendro finansavimo ir 250 tūkst. eurų išlaidos), tačiau 
kviečia atsižvelgti į skirtingų fondų specialias charakteristikas (73 straipsnis);

Or. fi

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 231
20 pastraipa  

20.        Kviečia padidinti struktūriniams fondams pasiūlytas pradinio finansavimo sumas  
nuo 7 proc. iki 10,5 proc. (81 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 232
20 pastraipa  

20.      Nesutinka su jokiais pasiūlytų pradinio finansavimo sumų sumažinimais ir mano, kad 
jos turi būti didinamos struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui (81 straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr
Pakeitimas 233
20a pastraipa (nauja)

20a. Kviečia Valstybėms narėms suteikti galimybę teikti pagrindinius projektus, 
remiantis 38 straipsniu, prieš 2007 m. sausio 1 d. Tokiais atvejais išlaidos atitiks 
išmokų iš fondų kriterijus, kai pareiškimas suteikti pagalbą pasieks Komisiją. Ši 
data bus laikoma išlaidų kriterijų atitikimo pradžia; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 234
20a pastraipa (nauja)

20a. Kviečia sustabdyti mokėjimus neatitikimų ir Bendrijos teisės nesilaikymo 
operatyvinių programų įgyvendinimo metu atvejais (91 straipsnis); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný
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Pakeitimas 235
21 pastraipa  

21. Kviečia daugiau lankstumo taikant N+2 taisyklę dėl projektų, sudarytų regioniniu 
lygiu naujose ES valstybėse narėse, kadangi priimtina suteikti šioms naujoms 
valstybėms narėms laikiną atleidimą nuo griežtų šių įgyvendinimo taisyklių taip, kad 
jos galėtų įgyti būtinus įgūdžius ir praktikos visapusiškai ir besąlygiškai įgyvendinti 
kitais programų laikotarpiais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 236
21 pastraipa  

21. Pritaria N+2 principo palikimui, kadangi nauda buvo parodyta poveikiu pagreitinti 
finansinį įgyvendinimą einamuoju programos laikotarpiu, palankiai vertina didesnį 
lankstumą, kurį pasiūlė Komisija taikant šią taisyklę ir rekomenduoja, kad 
operatyvinėms programoms, patvirtintoms po 2007 m. sausio 1 d., automatiško 
atleidimo nuo įsipareigojimo pirmoji data bus skaičiuojama nuo metų, einančių po 
programos patvirtinimo datos,  sausio 1 d.;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr
Pakeitimas 237
21 pastraipa  

21. Nesutinka su bet kokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, kadangi šios taisyklės 
efektyvumas gerinant lėšų panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį jau 
įrodė jos privalumus (93 straipsnis).  Tačiau kviečia suteikti daugiau lankstumo 
pagrindiniams projektams, kadangi visapusiškas ir nedelsiamas šios taisyklės 
taikymas Sanglaudos fondui yra rizikingas Sanglaudos fondo šalims;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans
Pakeitimas 238
21 pastraipa  

21.      Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, išskyrus pagrindiniams 
projektams jau pasiūlytą lankstumą ir lankstumo įvedimą pavėluotai pradėtose dėl 
pavėluoto patvirtinimo programose, kadangi šios taisyklės efektyvumas gerinant lėšų 
panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus (93 
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straipsnis);

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen
Pakeitimas 239
21 pastraipa  

21.       Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, išskyrus pagrindiniams 
projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios taisyklės efektyvumas gerinant lėšų 
panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus (93 
straipsnis); vis dėlto mano, kad operatyvinių programų, patvirtintų po 2007 m. 
sausio 1 d., pirmas automatinis atleidimas nuo įsipareigojimo, nustatyto 92 
straipsnio 1 dalyje, turi būti pratęstas iki dviejų metų, einančių po programos 
patvirtinimo datos,  gruodžio 31 d. (92 straipsnio 3 pastraipa); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 240
21 pastraipa

21. Nesutinka su (išbraukta) jokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, išskyrus jos 
įgyvendinimo per programos laikotarpio trejus metus pasiūlytą pagrindiniams 
projektams lankstumą, kadangi šios taisyklės efektyvumas gerinant lėšų panaudojimą  
per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus (93 straipsnis);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 241
21 pastraipa 

21.        Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, išskyrus pagrindiniams 
projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios taisyklės efektyvumas gerinant lėšų 
panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus (93 
straipsnis); tačiau mano, kad reikia dėl programos transnacionalinės dimensijos 
pratęsti laikotarpį N+3 taisyklėje teritorinio bendradarbiavimo tikslu nustatytiems  
įsipareigojimams; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 242
21 pastraipa

21. Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės silpninimu, išskyrus pagrindiniams 
projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios taisyklės efektyvumas gerinant lėšų 
panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus; tačiau 
mano, kad programų dėl struktūrinių projektų, įskaitant infrastruktūrą, būstus arba 
žemę, įgyvendinimo kontekste Komisija, valstybei narei, regionui arba didmiesčiui, 
atsakingam už programą, pranešus, galėtų pratęsti vieniems metams, remiantis 
aiškiais kriterijais, iki galutinio termino nustatyto aukščiau esančioje pastraipoje dėl 
programos pirmų dvejų metų (93 straipsnis);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
Pakeitimas 243
21 pastraipa  

21. Pakartoja, kad struktūrinių fondų finansiniai ištekliai turi būti laikomi išlaidų 
objektu ir mano, kad N+2 taisyklė turi būti vertinama tokiame kontekste, teikiant 
daugiau lankstumo, ypač pirmu programos laikotarpiu, kaip jau pasiūlyta 
pagrindiniams projektams, kadangi šios taisyklės privalumai dar turi būti įrodyti; 
nesutinka su N+2 taisyklės išplėtimu naudoti Sanglaudos fondui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 244
21 pastraipa  

21.       Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės, susijusios su struktūriniais fondais, 
silpninimu, išskyrus pagrindiniams projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios 
taisyklės efektyvumas gerinant lėšų panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį 
jau įrodė jos privalumus (93 straipsnis); kviečia netaikyti N+2 taisyklės Sanglaudos 
fondui, kadangi tai būtų esminis apribojimas, sukeliantis didelius tiek planavimo, 
tiek įgyvendinimo trūkumus. Dėl to, siekiant išvengti didelės rizikos dėl atleidimo 
nuo didelių lėšų sumų įsipareigojimų, Sanglaudos fondo dabartinės taisyklės turi 
būti ir toliau taikomos; 

Or. en



Vertimas pagal sutartį
PE 355.799v01-00 70/79 Vertimas pagal sutartį

AM\562138LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė László Surján, István Pálfi

Pakeitimas 245
21 pastraipa

21. Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės, susijusios su struktūriniais fondais,
silpninimu,  išskyrus pagrindiniams projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios 
taisyklės efektyvumas gerinant lėšų panaudojimą  per einamąjį programos laikotarpį 
jau įrodė jos privalumus; palaikant finansinę tvarką ir siekiant regioninės 
sanglaudos, kviečia taikyti ribotu pereinamuoju laikotarpiu N+3 taisyklę 
projektams, remiamiems Sanglaudos fondo; tuo pačiu metu, ragina, kad būtų 
atlikta išsami analizė dėl N+2 taisyklės taikymo ekonomiško tikslingumo atžvilgiu 
(93 straipsnis);

Or. hu

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 246
21 pastraipa

21. Nesutinka su jokiu tolimesniu N+2 taisyklės, išskyrus suformuluotas išimtis ir 
pagrindiniams projektams jau pasiūlytą lankstumą, kadangi šios taisyklės efektyvumas 
gerinant lėšų panaudojimą per einamąjį programos laikotarpį jau įrodė jos privalumus 
(93 ir 95 straipsniai );

Or. nl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 247
22a pastraipa (nauja)

22a. Kviečia, kad ESF atžvilgiu taip pat galima būtų įrodyti, remiantis mažos procentinės 
dalies mokėjimu iki 25 proc. bendro finansavimo programos lygiu,  būtiną 
nacionalinį bendrą finansavimą, vietoje reikalavimo įrodinėti kiekvienu atskiru 
atveju, numatant, kad skaičiavimas yra padarytas pripažinta ir fiksuojama tvarka, 
kaip atsitiktinė atranka, siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir tuo pačiu 
optimaliai panaudojant priemones remti užimtumą (66 straipsnis); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 248
23 pastraipa

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 249
23 pastraipa

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 250
23 pastraipa

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó
Pakeitimas 251
23 pastraipa 

23. Kviečia konvergencijos tikslu įtraukti į išlaidų kategoriją negrąžinamąjį PVM ir 
būsto sąnaudas dėl socialinės svarbos operacijų, tokių kaip atstatomosios aplinkos 
atkūrimas, renovacija, griovimas ir būsto keitimas nuolatine vieša nuosavybe 
blogėjančiose srityse; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina
Pakeitimas 252
23 pastraipa  

23. Kviečia palikti negrąžinamojo PVM kategoriją, kuri yra neatskiriama investicijų 
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dalis  naudos gavėjams, kurie nėra PVM mokėtajai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 253
23 pastraipa

23. Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
PVM ar būsto statybos išlaidos, į išlaidų kategoriją, naudojamą  Bendrijos bendram 
finansavimui apskaičiuoti; tačiau, mano, kad išlaidos, susijusios su socialinių būstų 
atnaujinimu, siekiant taupyti energiją, saugoti aplinką ir taikyti socialinės 
sanglaudos tikslą, turi būti įtrauktos į išlaidų kategoriją; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 254
23 pastraipa

23. Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
(išbraukta) būsto išlaidos, į išlaidų kategoriją, naudojamą  Bendrijos bendram 
finansavimui skaičiuoti; tačiau, siūlo, kad PVM pajamos atitiktų pagalbos tikslų 
kriterijus pagal Europos Regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą; 

Or. et

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 255
23 pastraipa

23. Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
biudžetas iš grąžintino PVM ar būsto išlaidos, išskyrus socialinį būstą ir 
komunalinių paslaugų išlaidas būsimo būsto žemėje į išlaidų kategoriją, naudojamą  
Bendrijos bendram finansavimui skaičiuoti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
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Pakeitimas 256
23 pastraipa  

23.       Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
grąžintinas PVM (išbraukta) ar būsto išlaidos, į išlaidų kategoriją, naudojamą  
Bendrijos bendram finansavimui skaičiuoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 257
23 pastraipa

23. Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
organizacijų, kurios turi grąžinti PVM, PVM pajamos ar būsto išlaidos, į išlaidų 
kategoriją, naudojamą  Bendrijos bendram finansavimui skaičiuoti;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis
Pakeitimas 258
23 pastraipa  

23.       Nesutinka su bandymais įtraukti išlaidas, nesusijusias su investicijomis, tokias kaip 
PVM ar būsto išlaidos, į išlaidų kategoriją, naudojamą  Bendrijos bendram 
finansavimui skaičiuoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 259
23a pastraipa (nauja) 

23a. Kviečia vienodinti reglamento projektą, numatantį bendrąsias nuostatas, ir 
reglamento projektą dėl Europos socialinio fondo, atsižvelgiant į nuostatas, kad tik 
grąžintinas PVM neatitinka finansavimo kriterijų; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 260
23a pastraipa (nauja)

23a. Kviečia nuostatos, pagal kurią nebus jokių skirtumų finansuojant daugiau nei 20 
proc. NUTS 3 pasienio regionus; tai taip pat turi nenuskriausti besivystantys 
regionai ir turi palengvinti vienodą vystymąsi Sąjungos viduje; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Riitta Myller
Pakeitimas 261
23a pastraipa (nauja)

23a. Kviečia skaidraus ir paprasto požiūrio apibrėžiant išlaidų kategoriją, kurią bendrai 
finansuoja Sąjunga. PVM išlaidos turi būti įtrauktos į kategoriją tik galutinio 
gavėjo atžvilgiu; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný
Pakeitimas 262
23a pastraipa (nauja)

23a. Kviečia įtraukti PVM pajamas kaip išlaidų kategoriją, siekiant apskaičiuoti 
Bendrijos bendrą finansavimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 263
24 pastraipa 

išbraukta

Or. nl

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler
Pakeitimas 264
24 pastraipa  

24. Pripažįsta, kad regioninės pagalbos nacionalinės schemos iš esmės papildo 
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struktūrinių lėšų intervencijas ir kad yra būtina nustatyti pagalbos intensyvumo 
lygius, kurie atspindėtų ekonomines aplinkybes, ir dėl to kviečia, kad statistinio 
efekto regionai visapusiškai atspindėtų 87 straipsnio 3 pastraipos a punkto statusą –
šalia kurio valstybės narės turėtų diskretiškai taikyti regioninės valstybės pagalbą 
menkai besivystančiuose regionuose, kurie nėra konvergencijos regionai, įskaitant, 
bet nepasiribojant komplikuotas gamtines ir geografines zonas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Marian Harkin
Pakeitimas 265
24 pastraipa 

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia, kad visi konvergencijos tikslo 
regionai dėl konkurencijos politikos atspindėtų ES Sutarties 87 straipsnio 3 pastraipos a 
punktą;  taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, 
kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar geografinius 
apsunkinimus; taip pat kviečia, kad valstybės narės galėtų taikyti regioninės valstybės 
pagalbas kitose menkai besivystančiose srityse, kurios nėra konvergencijos regionai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan
Pakeitimas 266
24 pastraipa  

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia, kad visi konvergencijos tikslo 
regionai dėl konkurencijos politikos atspindėtų ES Sutarties 87 straipsnio 3 pastraipos a 
punktą;  taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, jei 
jie laikomi skurdžiomis sritimis; kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į 
teritorinius ar geografinius apsunkinimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Pakeitimas 267
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia, kad visiems 
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„konvergencijos“ tikslo regionams būtų suteiktas vienodas vertinimas dėl pagalbos 
taisyklių ir būtų taikomas EB sutarties 87 straipsnio 3 pastraipos a punktas; taikant 
valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, kviečia 
palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar geografinius 
apsunkinimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 268
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia taikyti pagal 
konvergencijos tikslą nustatytų gamtos poveikio regionų ribos pereinamąjį 
laikotarpį palaipsniui; taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas 
konvergencijos tikslas, kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į 
teritorinius ar geografinius apsunkinimus; siekiant apsaugoti nuo nepageidaujamo 
įmonių perkėlimo, skirtumai tarp finansavimo ribų tarp kaimyninių regionų turės 
būti apriboti daugiausiai iki 20 proc.;

Or. xm

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 269
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; taikant valstybės pagalbą 
regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, kviečia palikti teritorinę 
diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar geografinius apsunkinimus; siekiant 
apsaugoti nuo nepageidaujamo įmonių perkėlimo, skirtumai tarp finansavimo ribų 
tarp kaimyninių regionų turės būti apriboti daugiausiai iki 20 proc.;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 270
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; taikant valstybės pagalbą 
regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, kviečia palikti teritorinę 
diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar geografinius apsunkinimus; 
remiantis lėšų panaudojimu pagal 1 straipsnio b antraštinę dalį „Augimo ir 
užimtumo sanglauda“, yra siūloma įtraukti naują „žmonių kapitalo“ tikslą 
struktūrinių fondų 1 tikslo apimtyje, siekiant apimti tuos regionus, kurie yra aukšto 
išsilavinimo, išreikštą pagal gyventojų skaičiaus procentinę dalį, tolygaus mažiau 
nei 75 proc. Bendrijos vidurkio; mano, kad šis naujas rodiklis turi būti taikomas 
greta dabartinių rodiklių, susijusių su regionais, kurių BVP vienam gyventojui yra 
mažesnis nei 75 proc. Bendrijos vidurkio, ir tai būtų papildomas taikymo būdas, 
siekiant veiksmingai pasiekti 2010 m. Lisabonos politikos tikslu;  

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 271
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia taikyti pagal 
konvergencijos tikslą nustatytų gamtos poveikio regionų ribos pereinamąjį 
laikotarpį palaipsniui; taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas 
konvergencijos tikslas, kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į 
teritorinius ar geografinius apsunkinimus; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 272
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; taikant valstybės pagalbą 
regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos tikslas, kviečia palikti teritorinę 
diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į ypatingas problemas, su kuriomis  susiduria 
miesto sritys, ir į teritorinius ar geografinius apsunkinimus;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, Catherine 
Stihler, Gábor Harangozó
Pakeitimas 273
24 pastraipa  

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas, viršutinės ribos mažinimu; kviečia, kad konvergencijos 
tikslu gamtos poveikio regionams būtų taikomas ribų pereinamasis laikotarpis 
palaipsniui; taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos 
tikslas, kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar 
geografinius apsunkinimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 274
24 pastraipa

24. Nesutinka su valstybės pagalbos konvergencijos regionams, įskaitant tuos, kuriems 
galioja statistinis efektas ir tiems, kurie atitinka valstybės pagalbos kriterijus labai 
mažo gyventojų tankio ir nuolatinių gamtinių kliūčių pagrindais, viršutinės ribos 
mažinimu; taikant valstybės pagalbą regionams, kuriems nekeliamas konvergencijos 
tikslas, kviečia palikti teritorinę diferenciaciją, ypač atsižvelgiant į teritorinius ar 
geografinius apsunkinimus;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pakeitimas 275
24a pastraipa (nauja)

24a. Kviečia nuostatas, pagal kurias bendras operacijų finansavimas lemia daug darbo 
vietų praradimą arba gamyklų uždarymą, panaikinti; tik operacijos, kurios sukuria 
„naujas darbo vietas“, gali būti finansuojamos; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro
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Pakeitimas 276
24a pastraipa (nauja)

24a. Mano, kad siekiant užtikrinti, kad vieša pagalba neskatintų verslo vietos perkėlimo 
ES, vieša pagalba turi būti sąlyginė ilgalaikėse verslo, susijusio su vieta, trukme ir 
užimtumu, sutartyse; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 277
24a pastraipa (nauja)

24a. Kviečia, kad, siekiant palengvinti finansavimą regionams, neįtrauktiems į 1 tikslą 
dėl gamtos procesų, būtų taikomas naujas konvergencijos tikslas dėl priemonių 
atitikimo finansavimo kriterijams pagal struktūrinius fondus, nors išvengiant bet 
kokių papildomų finansinių išlaidų; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Jan Březina
Pakeitimas 278
24a pastraipa (nauja)

24a. Nesutinka su pasiūlymu bausti už įmonių perkėlimą Europos Sąjungoje; priešingai, 
kviečia, kad būtų nustatytas specifinis procesas, taikomas naudos iš gamybinės 
veiklos perkėlimo už Europos Sąjungos ribų gavėjams; 

Or. en
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