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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 1
1 dalies i punktas

i) mano, kad ekonominė, (išbraukta) socialinė ir teritorinė sanglauda turi likti esminiu ir 
pagrindiniu elementu siekiant Europos integracijos; mano, kad Sanglaudos fondas turi 
ir toliau padėti siekti Europos Sąjungos tikslų, susijusių su valstybių narių sanglauda ir 
solidarumu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 2
1 dalies i a punktas (naujas)

ia) palaiko pasiūlymą Sanglaudos fondą įtraukti į naują konvergencijos tikslą, šitaip 
sukuriant ryšį tarp 1 tikslo programų ir Sanglaudos fondo paramos, ir mano, kad 
turėtų būti ieškoma politinio sprendimo dėl Sąjungos teritorijos, kuri ateityje dėl 
plėtros bus pašalinta. 

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

Pakeitimas 3
1 dalies i a punktas (naujas)

ia) ragina, kad per naują laikotarpį, kai remiamasi ekonomine ir socialine sanglauda, 
papildomai reikia remtis teritorinės sanglaudos koncepcija ir ypač atkreipti dėmesį į 
šios naujos koncepcijos plėtotę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach and Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 4
1 dalies iii punktas

iii) ragina pritarti pasiūlymui finansinius asignavimus Sanglaudos fondui (2000–2006 m.) 
padidinti nuo 18 iki 62,99 milijonų eurų ir vienodai paskirstyti lėšas aplinkos 
apsaugos ir transporto infrastruktūros sektoriams, lanksčiai dalyvaujant fondui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 5
1 dalies iii punktas

iii) dėl plėtros

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 6
1 dalies iii punktas

iii) ragina pritarti pasiūlymui finansinius asignavimus Sanglaudos fondui (2000–2006 m.) 
padidinti nuo 18 iki 62,99 milijonų eurų ir atitinkamai paskirstyti lėšas aplinkos 
apsaugos ir transporto infrastruktūros sektoriams, lanksčiai dalyvaujant fondui, bet 
mano, kad šis padidinimas nėra pakankamas, atsižvelgiant į padidėjusios ES 
sanglaudos poreikius;

Or. en



AM\562154LT.doc 3/15 PE 355.802v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Zita Gurmai

Pakeitimas 7
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) pažymi, kad šalių kandidačių skaičius iki 2009 m. gali išaugti nuo 3 iki 13, piliečių skaičiui 
išaugant nuo 60 milijonų iki 108 milijonų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 8
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) mano, kad, be Europos transporto tinklų projektų, projektai regioniniams 
tinklams gerinti ir padaryti juos saugius ir operatyvius turi atitikti Sanglaudos 
fondo reikalavimus; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 9
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) ragina siekti, kad uostai ir oro uostai labiausiai nutolusiuose regionuose būtų 
įtraukti į 2 straipsnio 1 dalies nuostatas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 10
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) pabrėžia Sanglaudos fondo galią įgyvendinti ES aplinkos įstatymus, įskaitant 
Vandens pagrindų direktyvą, ir tinkamai valdyti „Natura 2000“ tinklo programą; 
ragina skatinti mažesnius, vietinės reikšmės projektus, remiančius tokias priemones; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 11
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) ragina Komisiją suteikti galimybę naudotis Sanglaudos fondu atnaujinti blokinius 
namus, pastatytus praeito šimtmečio antroje pusėje, kadangi jie kelia didžiausią 
grėsmę miestams dėl susikaupusios ekonominės, aplinkos ir socialinės rizikos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 12
1 dalies iii a punktas (naujas)

iii)α ragina pakrančių laivybą, vandens kelius į mažesnes salas ir oro kelius tarp pirmos 
ir antros kategorijos oro uostų įtraukti į individualaus transporto sektorių, 
priklausantį Sanglaudos fondo intervencijos zonai (2 straipsnio 3 dalis);

Or. el

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 13
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) ragina Reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas, 2 straipsnyje suformuoti 
aiškios krypties Sanglaudos fondo vaidmenį, kurį jis atliktų šalinant kliūtis ir 
užtikrinant socialiai remtinų asmenų, ypač neįgaliųjų, integraciją į visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler

Pakeitimas 14
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) ragina Reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas, 2 straipsnyje suformuoti 
aiškios krypties Sanglaudos fondo vaidmenį, kurį jis atliktų šalinant kliūtis ir 
užtikrinant socialiai remtinų asmenų, ypač neįgaliųjų, integraciją į visuomenę;

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

Pakeitimas 15
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) ragina Komisiją užkirsti kelią diskriminacijai dėl neįgalumo, sudarant sąlygas 
visus projektus remti iš Fondo;

Or. es

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 16
1 dalies iii a punktas (naujas)

iii) a pabrėžia, kad reikia dėti pastangas siekiant išvengti įtampos tarp regionų, kurie gali 
dalyvauti Sanglaudos fondo veikloje išsiplėtus ES ir kurie dėl statistinio efektyvumo 
stokos gali netekti subsidijų; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 17
1 dalies iii b punktas (naujas)

iii) b mano, kad galutinė finansinė sutartis privalo užtikrinti, kad šiuolaikiniai žmonės 
sugeba priimti savo laikmečio politinius iššūkius, iš kurių svarbiausias yra 
sanglaudos politikos reforma. Tuo tikslu ES bendrasis šalies produktas (BNP) 
turėtų sudaryti 0,41 proc.; 

Or. hu

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 18
1 dalies iii a punktas (naujas)

iiia) mano, kad, remiantis kovo 22 ir 23 d. Pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadomis 
dėl Stabilumo ir augimo pakto peržiūros, kuriose teigiama, kad „per didelio deficito 
procedūros tikslas yra padėti, o ne bausti“, sąlygos, ribojančios priėjimą prie Fondo 
(pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo įkuriamas Sanglaudos fondas, 4 straipsnis) 
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turėtų būti panaikintos, siekiant padėti sanglaudos šalims išvengti didelių investicijų 
į infrastruktūrą ir taip užtikrinti konvergenciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 19
1 dalies iii a punktas (naujas)

iii)α mano, kad EB sutarties 104 straipsnio 8 dalyje nurodyto sprendimo atveju visos ar 
dalies Fondo pagalbos nutraukti automatiškai negalima, kaip pateikta pasiūlyme dėl 
Reglamento, o tik Tarybos sprendimu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 20
1 dalies iii b punktas (naujas)

iiib) ragina užtikrinti nuoseklumą tarp projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo, ir 
tų, kurie finansuojami pagal kitas Bendrijos programas, ypač susijusias su 
„Natura 2000“; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Zita Gurmai

Pakeitimas 21
1 dalies iii b punktas (naujas)

iiib) pritaria pagalbos sferos išplėtimui, įtraukiant energijos vartojimo efektyvumą ir 
atnaujinimą, nes tai turi didelį potencialą dalyvaujančiose šalyse ir jų teikiama nauda 
(oro kokybės gerinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir socialinio teisingumo stiprinimas) 
yra bendras Europos interesas; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 22
1 dalies iv punktas

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 23
1 dalies iv punktas

iv) mano, kad nuostatos dėl didžiųjų projektų, įtvirtintos 38–40 pasiūlymo dėl bendro 
reglamento straipsniuose, turėtų būti įtrauktos ir į reglamentą dėl Sanglaudos fondo, 
siekiant didesnio aiškumo;

Or. it

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 24
1 dalies vi punktas

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 25
1 dalies vi punktas

vi) mano, kad Sanglaudos fondo ir Europos regioninio plėtros fondo koordinavimas, 
remiantis konvergencijos plėtros prioritetais, yra iš esmės teigiamas būdas, bet 
finansuojant nacionalines programas pirmenybė turėtų būti teikiama Sanglaudos 
fondui;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 26
1 dalies vii punktas

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 27
1 dalies vii punktas

vii) pabrėžia būtinybę šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatyti lanksčias sąlygas,
atitinkančias privalomą tikrinimo procedūrą, susijusias su galimybe uždrausti 
išlaidas žemei, kurios vertė viršija 10 proc. visų leistinų išlaidų, susijusių su konkrečia 
operacija, įsigyti, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti projektą tuo atveju, jei 
projekto suma yra nepakankama ir tai gali sukelti problemų jį įgyvendinant;

Or. it

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 28
1 dalies vii punktas

vii) pabrėžia būtinybę šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatyti lanksčias sąlygas, 
susijusias su galimybe uždrausti kompensuojamą PVM, aprūpinimą būstu, išskyrus 
socialinį būstą ir išlaidas savivaldybės žemei, kurioje tie būstai statomi, ir išlaidas 
žemei, kurios vertė viršija 10 proc. visų leistinų išlaidų, susijusių su konkrečia 
operacija, įsigyti, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti projektą tuo atveju, jei 
projekto suma yra nepakankama ir tai gali sukelti problemų jį įgyvendinant;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 29
1 dalies vii punktas

vii) pabrėžia būtinybę šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatyti lanksčias sąlygas, 
susijusias su galimybe uždrausti išlaidas žemei, kurios vertė viršija 10 proc. visų 
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leistinų išlaidų, susijusių su konkrečia operacija, įsigyti, kad būtų sudaryta galimybė 
įgyvendinti projektą tuo atveju, jei projekto suma yra nepakankama ir tai gali sukelti 
problemų jį įgyvendinant; tačiau mano, kad išlaidos socialinio būsto atnaujinimui, 
siekiant taupyti energiją, išsaugoti aplinką ir atitikti sanglaudos tikslus, neturėtų 
būti uždraustos; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 30
1 dalies viia punktas (naujas)

viia) ragina pakeisti esamus tinkamumo principus dėl PVM;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 31
1 dalies vii a punktas (naujas)

viia) ragina nutraukti projektų, kurie vykdomi remiantis ES aplinkos įstatymais, 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 32
1 dalies vii b punktas (naujas)

viib) ragina Komisiją kontroliuoti, ar visiems pasiūlytiems transporto plėtros planams 
sistemingai atliekamas strateginis aplinkos vertinimas, ir, jei tai neatlikta, plano 
nepriimti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 33
1 dalies viii punktas

viii) ragina Komisiją sudaryti prioritetų, suteikiančių galimybę projektų rezultatus kartu su 
Bendrijos finansavimo efektyvumu vertinti ne tik kokybės požiūriu; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 34
1 dalies viii punktas

viii) ragina Komisiją sudaryti prioritetų, taikomų projektų kokybei ir jų vertinimo 
rezultatams, taip pat Bendrijos finansavimo efektyvumui ir jo indėliui į darną visose 
Sanglaudos fondo finansuojamose srityse įvertinti, sąrašą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 35
1 dalies ix punktas

ix) ragina Komisiją įtraukti „premijavimo sistemos“ mechanizmo principą, kad valstybės 
narės, kurių bendrosios šalies pajamos vienam gyventojui sudaro mažiau nei 
90 proc. Bendrijos vidurkio, būtų skatinamos kaupti aukšto lygio projektų kūrimo 
patirtį; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 36
1 dalies ix punktas

ix) ragina Komisiją įtraukti „premijavimo sistemos“ mechanizmo principą, kad 
konkurencingiausioms valstybėms narėms už padarytą progresą, ypač už geresnį 
finansuoto projekto įvertinimą, geresnę sąnaudų ir naudos analizę, naujoves ir 
indėlį į ilgalaikę plėtrą, būtų teikiamos premijos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 37
1 dalies ix punktas

ix) ragina Komisiją įtraukti „premijavimo sistemos“ mechanizmo principą, kad 
konkurencingiausioms valstybėms narėms už padarytą progresą būtų teikiamos 
premijos, nurodant, kad premijos negali būti didesnės už didžiausios paramos dydį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 38
1 dalies x punktas

x) mano, kad būtų naudinga sustiprinti nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų dalyvavimą Sanglaudos fondo veikloje taikant specifines paramos 
priemones ir „geriausios praktikos“ sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 39
1 dalies xi punktas

xi) nepritaria Sanglaudos fondo atžvilgiu taikomai finansavimo nutraukimo taisyklei 
(taip vadinamai taisyklei N+2) ir panaikina šiam fondui būdingus bruožus ir tikslus; 
tačiau, jeigu įmanoma, prašo būtent pirmuosius trejus naujojo programavimo metus ją 
taikyti lanksčiai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė István Pálfi ir László Surján

Pakeitimas 40
1 dalies xi punktas

xi) atmeta, atsižvelgiant į struktūrinius fondus, bet kokį daugumos projektų siūlomos 
N+2 taisyklės susilpninimą, kadangi šios taisyklės efektyvumas buvo įrodytas 
gerinant efektyvų fondų panaudojimą pastaruoju metu; tobulinant finansavimo 
tvarką ir siekiant regioninės sanglaudos, ragina nustatytu pereinamuoju laikotarpiu 
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taikyti n+3 taisyklę Sanglaudos fondo remiamiems projektams; taip pat ragina 
pateikti išsamią n+2 taisyklės pritaikymo analizę ekonominio tikslingumo požiūriu.

Or. hu

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper ir Manfred Weber

Pakeitimas 41
1 dalies xi punktas

xi) remia Sanglaudos fondo atžvilgiu taikomą finansavimo nutraukimo taisyklę (N+2 
taisyklę); (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 42
1 dalies xi punktas

xi) remia Sanglaudos fondo atžvilgiu taikomą finansavimo nutraukimo taisyklę (taip 
vadinamą taisyklę N+2); tačiau prašo pirmuosius trejus naujojo programavimo metus 
ją taikyti lanksčiai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rolf Berend ir Markus Pieper

Pakeitimas 43
1 dalies xii punktas

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 44
1 dalies xii punktas

išbraukta
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 45
1 dalies xii punktas

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 46
1 dalies xii punktas

xii) mano, kad siekiant išvengti rimto ekonominio šoko, kai sumažinus paramą,
atitinkamai padidėja finansiniai ištekliai (apie 3 milijardus eurų 2007–2013 m.), 
Sanglaudos fondo reglamente turi būti nustatytos laipsniško skiriamos paramos 
mažinimo mechanizmo sąlygos ir įgyvendinimo būdai valstybėms narėms, kurių 
bendras nacionalinis produktas (BNP) vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. 
Bendrijos vidurkio;

Or. en

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

Pakeitimas 47
1 dalies xii punktas

xii) mano, kad siekiant išvengti rimto ekonominio šoko sumažinus paramą, Sanglaudos 
fondo reglamente turi būti nustatytos laipsniško skiriamos paramos mažinimo 
mechanizmo sąlygos ir įgyvendinimo būdai valstybėms narėms, kurių bendras 
nacionalinis produktas (BNP) vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. Bendrijos 
vidurkio; mano, kad, kaip jau buvo paraginta dėl ankstesnės finansinės 
perspektyvos, būtų naudinga sukurti pereinamumo mechanizmą, panašų į pateiktą 
Struktūriniam fondui, siekiant išvengti rimto ekonominio šoko ir įtvirtinti pasiektą 
konvergenciją;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Josu Ortuondo Larrea

Pakeitimas 48
1 dalies xii a punktas (naujas)

xiia) taip pat mano, kad Reglamentu negalima sutrukdyti Tarybai priimti sprendimo, 
todėl ankstesnio Sanglaudos fondo dalyvės valstybės narės, kurių BNP padidėjo 
daugiau kaip 90 proc. lyginant su Europos vidurkiu ne todėl, kad pragyvenimo 
lygis pakilo, bet dėl statistinio efekto, atsiradusio įtraukiant naujas valstybes 
nares, galėtų toliau gauti kasmet didėjančią Fondo paramą programavimo 
laikotarpiu po to, kai jų BNP padidės daugiau kaip 90 proc.;

Or. es

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 49
1 dalies xiia punktas (naujas)

xiia) ragina nustatyti atitinkamas pereinamojo laikotarpio taisykles, užtikrinant 
laipsnišką ir efektyvų perėjimą prie naujų principų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 50
1 dalies xii a punktas (naujas)

xiia) ragina Komisiją nustatant fondo paskirstymo kriterijus atsižvelgti į valstybių narių 
salų, tinkamų dalyvauti Sanglaudos fonde, specifiką, turint omenyje sunkius ir 
nuolatinius gamtinius ir demografinius trukdžius, ypač labai didelį gyventojų tankį, 
lemiantį plėtros lygio skirtumus ir sunkumus integruojantis į vidaus rinką;

Or. en
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