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Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson 

Pakeitimas 26
1 straipsnio 1 dalis

Šis reglamentas nustato Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) uždavinius, jo 
pagalbos taikymo sritį, siekiant 
„konvergencijos“, „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ bei 
„Europos teritorinio bendradarbiavimo“, 
kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. (...), 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo, 3 straipsnyje, ir 
išlaidų rūšis, kurios atitinka pagalbos 
reikalavimus.

Šis reglamentas nustato Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) uždavinius, jo 
pagalbos taikymo sritį, siekiant 
„konvergencijos“, „regionų 
konkurencingumo, užimtumo ir socialinės 
įtraukties“ bei „Europos teritorinio 
bendradarbiavimo“, kaip apibrėžta 
reglamento (EB) Nr. (...), nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, 3 straipsnyje, ir išlaidų 
rūšis, kurios atitinka pagalbos reikalavimus.
(Šis pakeitimas taikomas visam 

nagrinėjamam teisės aktui; jo priėmimas 
lemia techninį viso teksto pataisymą.)
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Or. fr

Justification

The Commission reform is based on the necessary link between reform of the Structural 
Funds and the Lisbon Strategy. Unfortunately, for many reasons, implementation of the 
Lisbon Strategy’s social dimension is currently inadequate.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 27
1 konstatuojamoji dalis

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir atsiliekančių 
regionų bei salų, įskaitant kaimo vietoves, 
atsilikimo mastą.

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir atsiliekančių 
regionų bei salų, įskaitant kaimo vietoves, 
bei atokiausių regionų atsilikimo mastą, ir 
skatinti tvarią plėtrą.

Or. pt

Justification

Consistent with Article 299(2)TEC and the conclusions issued following the Göteborg 
European Council of 15 and 15 June 2001. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 28
1 konstatuojamoji dalis

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir atsiliekančių 
regionų bei salų, įskaitant kaimo vietoves, 

(1) Sutarties 160 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius 
Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo lygio skirtumus ir atsiliekančių 
regionų, įskaitant kaimo ir miesto vietoves, 
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atsilikimo mastą. pramonės pereinamojo laikotarpio 
paveiktas vietoves bei regionus su dideliais 
ir nuolatiniais gamtiniais ar demografiniais 
trūkumais, menkai apgyvendintas vietoves, 
salas, pasienio bei kalnuotas vietoves,
atsilikimo mastą.

Or. es

Justification

Special attention needs giving to all the areas that face permanent handicaps because of their 
geographical situation or difficulties with accessibility, as these impede their development 
and integration in the internal market.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 29
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) ERPF turėtų teikti pagalbą pagal 
bendrąją sanglaudos politikos strategiją, kuri 
užtikrina didesnį pagalbos orientavimą į 
Bendrijos prioritetus ir kuria siekiama 
kovoti su pagrindine regioninių skirtumų 
priežastimi, ypač mažiau išsivysčiusiuose
regionuose.

Or. en

Justification

The amendment should be considered in conjunction with article 2 and adds to the overall 
strategy of the ERDF to address and eradicate the causes of regional disparity

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 30
3 konstatuojamoji dalis

3) ERPF turėtų teikti pagalbą pagal 
bendrąją sanglaudos politikos strategiją, kuri 
užtikrina didesnį pagalbos orientavimą į 

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

prioritetus, ypač už mažiau išsivysčiusių 
regionų ribų.

Or. fr

Justification

As one of the main tools of cohesion policy, the ERDF should not solely provide assistance 
but should target the same priorities by becoming part of the cohesion policy’s strategic 
framework. The term ‘assistance’ here is confusing. 

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 31
4 konstatuojamoji dalis

4) Reglamentas (EB) Nr. (...) nustato, kad 
išlaidų tinkamumas turi būti nustatytas
nacionaliniu lygiu, su tam tikromis 
išimtimis, dėl kurių turi būti nustatytos 
konkrečios nuostatos. Todėl turėtų būti 
nustatytos išimtys, susijusios su ESF.

(4) Reglamentas (EB) Nr. (...) nustato, kad 
išlaidų tinkamumo taisyklės turi būti 
įtvirtintos nacionaliniu lygiu, su tam 
tikromis išimtimis, dėl kurių turi būti 
nustatytos konkrečios nuostatos. Todėl 
turėtų būti nustatytos išimtys, susijusios su 
ESF.

Or. fr

Justification

Regulation (EC) No (...) does not provide that the eligibility of specific expenditure is to be 
directly decided at national level but that the rules on eligibility of expenditure are to be 
established at national level, which enables the choices made to be more transparent.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 32
5 konstatuojamoji dalis

5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių partnerių, ypač 

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų partnerių -  
teritorinių, socialinių ekonominių, aplinkos, 



AM\562438LT.doc 5/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė.

ypač tarpregioninės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, įsitraukimas ir 
bendradarbiavimas visose programos 
stadijose: pasiruošimo, įgyvendinimo, 
vertinimo.

Or. fr

Justification

It is important to bear in mind here that partnership with the relevant territorial actors has to 
be established at the different programming stages in order for the best use to be made of the 
ERDF.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 33
5 konstatuojamoji dalis

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė.

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė; tais atvejais, kai pasirodo esą 
reikalinga bendradarbiavimas tarp 
regioninių ir vietinių įstaigų, ypač 
miestuose, sustiprinamas siekiant įvykdyti 
bendrus tikslus.

Or. es

Justification

Improving participation at the closest level of government is essential to enable citizens better 
to understand Community action, and ensure that the Union’s intervention is more effective 
and simpler.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 34
5 konstatuojamoji dalis

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė.

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių bei aplinkosaugos
subjektų, ypač regioninės ir vietos valdžios 
institucijų, partnerystė ir principų, kuriais 
remiasi Bendrijos teisė, laikymasis.

Or. pt

Justification

Consistent with the Community legal order and the primacy of the principles governing it.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
5 konstatuojamoji dalis

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
partnerystė.

(5) Efektyvų ir veiksmingą ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimą lemia veiksmingas 
valdymas ir visų atitinkamų teritorinių ir 
socialinių ekonominių subjektų, ypač 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
socialinių ir aplinkos apsaugos partnerių 
bei pripažintų nevyriausybinių 
organizacijų, veikiančių moterų ir vyrų 
lygių galimybių rėmimo srityje, partnerystė.

Or. de

Justification

This addition reflects Article 10 of the general provisions, listing all the groups referred to 
specifically there in paragraph 1(a), (b) and (c).
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 36
5a konstatuojamoji dalis

5 a) Techninės pagalbos, numatytos 
reglamento Nr. (...) (EB) 43 ir 44 
straipsniuose. rėmuose ERPF gali 
finansuoti paruošiamąją, vykdymo, 
administracinės ir techninės pagalbos, 
vertinimo, audito, reikiamos kontrolės 
veiklą tiek viešojo administravimo 
institucijose, tiek ir kituose susijusiuose 
teritoriniuose subjektuose, tokiuose kaip 
nevyriausybinės organizacijos, deputatų 
asociacijos, socialinės – profesinės ir 
aplinkos apsaugos organizacijos.  

Or. fr

Justification

It is important to specify that territorial actors other than the State and regional and local 
authorities can claim the technical assistance necessary for implementing Regulation (EC) 
No (…) and each of the operational programmes because so far they have only rarely made 
use of it.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 37
6 konstatuojamoji dalis

(6) Remiantis miestams skirtos Bendrijos 
iniciatyvos, numatytos 1999 m. birželio 
21 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl struktūrinių fondų, 
20 straipsnio 1 dalies b punkte, 
įgyvendinimo patirtimi ir privalumais, 
urbanistinis aspektas turėtų būti stiprinamas, 
visiškai integruojant tos srities priemones į 
ERPF bendrai finansuojamas veiklos 
programas.

(6) Remiantis miestams skirtos Bendrijos 
iniciatyvos, numatytos 1999 m. birželio 
21 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl struktūrinių fondų, 
20 straipsnio 1 dalies b punkte, 
įgyvendinimo patirtimi ir privalumais, 
urbanistinis aspektas turėtų būti stiprinamas, 
visiškai integruojant tos srities priemones į 
ERPF bendrai finansuojamas veiklos 
programas. Svarbų vaidmenį čia atlieka 
vietos plėtros ir užimtumo iniciatyvos ir jų 
naujovių potencialas.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 38
7 konstatuojamoji dalis

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal reglamentą (EB) Nr. (...) ir Europos 
žuvininkystės fondas pagal reglamentą (EB) 
Nr. (...), viena kitą papildytų ir derėtų. Todėl 
ERPF bendrai finansuojamos programos 
turėtų remti kaimo ir nuo žvejybos 
priklausančių sričių ekonomikos, kuriose 
nevykdoma tradicinė veikla, įvairinimą bei 
kūrimą.

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal reglamentą (EB) Nr. (...) ir Europos 
žuvininkystės fondas pagal reglamentą (EB) 
Nr. (...), viena kitą papildytų ir derėtų. Todėl 
ERPF bendrai finansuojamos programos 
turėtų remti kaimo ir nuo žvejybos 
priklausančių sričių ekonomikos, kuriose 
nevykdoma tradicinė veikla, įvairinimą, 
kaimo kultūros sritį ir turizmo plėtrą bei 
ilgalaikių darbo vietų kūrimą ir padėti 
šiems regionams tapti patrauklesniems 
ekonominiu ir socialiniu požiūriu.

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 39
7 konstatuojamoji dalis

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal reglamentą (EB) Nr. (...) ir Europos 
žuvininkystės fondas pagal reglamentą (EB) 
Nr. (...), viena kitą papildytų ir derėtų. Todėl 
ERPF bendrai finansuojamos programos 
turėtų remti kaimo ekonomikos ir nuo 
žvejybos priklausančių sričių, kuriose 
nevykdoma tradicinė veikla, įvairinimą.

(7) Ypač svarbu užtikrinti, kad ERPF 
skiriama parama ir parama, kurią skiria 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas 
pagal reglamentą (EB) Nr. (...) ir Europos 
žuvininkystės fondas pagal reglamentą (EB) 
Nr. (...), viena kitą papildytų ir derėtų. Todėl 
ERPF bendrai finansuojamos programos 
turėtų remti kaimo ekonomikos ir nuo 
žvejybos priklausančių sričių, kuriose 
nevykdoma tradicinė veikla, įvairinimą
pagal tvarios plėtros požiūrį.    
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Or. pt

Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 40
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Pageidautina išplėsti paramos, 
teikiamos pagal konvergencijos tikslą, 
priemones ir sritis, įvedant naują pagalbos 
MVĮ mechanizmą ir naują požiūrį į 
regioninę plėtrą, leidžiant MVĮ visiškai 
nemokamai naudotis mokslinių tyrimų, 
finansuojamų vien tik iš valstybės lėšų, 
rezultatais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella

Pakeitimas 41
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a) Be to, ERPF operacijas reikia 
glaudžiau koordinuoti su septintąja 
pagrindų programa.

Or. it
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Justification

The ERDF has to be coordinated with the seventh framework programme in order to bring 
about the knowledge-based society called for by the Lisbon strategy, as referred to in Articles 
4 and 5 of the Commission proposal for a regulation.

Pakeitimą pateikė Michl Ebner

Pakeitimas 42
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a) Būtina pabrėžti ERPF potencialą 
skatinti ekonominę ir socialinę integraciją, 
visų pirma daugiakultūrėse ir 
daugiakalbėse vietovėse.

Or. de

Justification

The ERDF can be deployed to best effect in multicultural and multi-ethnic areas. This should 
be stressed explicitly, since such areas are usually in the vanguard when it comes to using the 
Funds to promote different cultures and languages.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 43
9 konstatuojamoji dalis

(9) Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
atokiausiems regionams, t. y. išimties tvarka 
turėtų būti išplėsta ERPF veiklos sritis, 
įtraukiant veiklos paramos, susijusios su 
papildomų išlaidų tam tikruose sektoriuose 
kompensavimu, finansavimą. Kad galima 
būtų taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, 
reikia naudotis Sutarties 299 straipsnio 2 
dalimi kaip teisiniu pagrindu.

(9) Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
atokiausiems regionams, t. y. išimties tvarka 
turėtų būti išplėsta ERPF veiklos sritis, 
įtraukiant veiklos paramos, susijusios su 
papildomų išlaidų tam tikruose sektoriuose 
kompensavimu, finansavimą. Šios išlaidos 
atsiranda dėl atokiausių regionų ypatingos 
socialinės ir ekonominės struktūrinės 
padėties, sunkinamos jų atokumo, 
izoliuotumo, mažo dydžio, nepalankios 
topografijos ir klimatinės bei ekonominės 
priklausomybės nuo nedidelio produktų 
skaičiaus, faktorių, kurių nuolatinumas ir 



AM\562438LT.doc 11/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

kombinacija stipriai veikia jų vystymąsi ir 
prieigą prie vidaus rinkos. Kad galima būtų 
taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, 
reikia naudotis Sutarties 299 straipsnio 2 
dalimi kaip teisiniu pagrindu bei Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai III-424 
straipsniu.

Or. es

Justification

The Regional Development Fund should address the market access difficulties facing all those 
areas affected by permanent handicaps due to their special geographical and economic 
features.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 44
9 konstatuojamoji dalis

(9) Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
atokiausiems regionams, t. y. išimties tvarka 
turėtų būti išplėsta ERPF veiklos sritis, 
įtraukiant veiklos paramos, susijusios su 
papildomų išlaidų tam tikruose sektoriuose 
kompensavimu, finansavimą. Kad galima 
būtų taikyti šią leidžiančią nukrypti 
nuostatą, reikia naudotis Sutarties 299 
straipsnio 2 dalimi kaip teisiniu pagrindu.

(9) Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
atokiausiems regionams, t. y. išimties tvarka 
turėtų būti išplėsta ERPF veiklos sritis, 
įtraukiant veiklos paramos, susijusios su 
papildomų išlaidų tam tikruose sektoriuose 
kompensavimu, finansavimą laikantis
Sutarties 299 straipsnio 2 dalies.

Or. pt

Justification

The need to apply existing Treaty provisions, not least Article 299(2), should be made clear.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 45
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 

išbraukta
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stojimo akto 6 protokole minimų 
kaimyninių sričių, kuriose itin mažas 
gyventojų tankumas, prieinamumu ir jų 
nutolimu nuo didelių rinkų. ERPF taip pat 
turėtų spręsti konkrečius sunkumus, su 
kuriais susiduria salos, kalnuotos vietovės 
ir retai apgyvendintos vietovės, kurių 
geografinė padėtis lėtina jų vystymąsi.

Or. xm

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

Pakeitimas 46
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius dėl geografinės padėties ir 
gamtinių kliūčių kylančius sunkumus, su 
kuriais susiduria salos, kalnuotos vietovės ir 
retai apgyvendintos vietovės, ir kurie lėtina 
jų vystymąsi. Be to, reikia atsižvelgti į 
konkrečias regionų, kurie iki 2004 m. 
balandžio 30 d. buvo Bendrijos išorinės 
sienos ir daugiau nebeturi šio statuso, 
problemas.

Or. de

Justification

The border areas which formed the European Union's external borders prior to the accession 
of the eastern European Member States face particular challenges. The prosperity gap here is 
extreme. These regions lost out during the division of Europe, and should not now lose out a 
second time around. The success of the European Union's enlargement to the east will also be 
determined at the former junction point.  
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pakeitimas 47
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius dėl geografinės padėties ir 
gamtinių kliūčių kylančius sunkumus, su 
kuriais susiduria salos, kalnuotos vietovės ir 
retai apgyvendintos vietovės bei tam tikri 
pasienio regionai, ir kurie lėtina jų 
vystymąsi.

Or. de

Justification

In the light of Article III-220 of the Constitution for Europe certain border regions are 
recognised as regions with particular problems. This must also be reflected in European 
solidarity.

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella

Pakeitimas 48
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis ar socialiniai ekonominiai veiksniai 
lėtina jų vystymąsi.

Or. it
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Justification

Obstacles to the development of islands, mountain areas, and sparsely populated areas can 
result from a great many factors: to mention geographical location alone in connection with 
accessibility and remoteness from large markets would be to take too narrow a view.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 49
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės, pasienio regionai
ir retai apgyvendintos vietovės, kurių 
geografinė padėtis lėtina jų vystymąsi, 
siekiant remti savarankišką tvarią plėtrą 
šiuose regionuose.

Or. de

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 50
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salos, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

(10) ERPF turėtų spręsti problemas, 
susijusias su Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 6 protokole minimų kaimyninių 
sričių, kuriose itin mažas gyventojų 
tankumas, prieinamumu ir jų nutolimu nuo 
didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria 
salų vietovės, kalnuotos vietovės ir retai 
apgyvendintos vietovės, kurių geografinė 
padėtis lėtina jų vystymąsi.

Or. fr
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Justification

The terms used in Article III-220 of the Constitutional Treaty should be used.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 51
11 konstatuojamoji dalis

(11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo pagalba. Jis taip pat užtikrina 
papildomumą ir atitikimą kitoms Bendrijos 
politikoms.

(11) ERPF turėtų užtikrinti sinergiją su 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo pagalba. Jis taip pat užtikrina 
papildomumą ir atitikimą kitoms Bendrijos 
politikoms. Ši sinergija turi atsispindėti 
nacionaliniame orientaciniame dokumente 
ir atitinkamose veiklos programose.

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 52
12 konstatuojamoji dalis

(12) Būtina nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl veiklos programų, vykdomų siekiant 
„Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo“ programavimo, valdymo, stebėsenos 
ir kontrolės.

(12) Būtina nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl veiklos programų, vykdomų siekiant 
„Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo“ programavimo, valdymo, stebėsenos 
ir kontrolės ir sukurti nuoseklų ryšį, 
papildantį kitas Bendrijos politikos kryptis, 
įskaitant „platesnės kaimynystės“ politiką.  

Or. pt

Justification

Consistent with the ‘Commission Communication  – Third progress report on economic and 
social cohesion’ (COM(2004)0107).
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 53
12 konstatuojamoji dalis

(12) Būtina nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl veiklos programų, vykdomų siekiant 
„Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo“ programavimo, valdymo, stebėsenos 
ir kontrolės.

(12) Būtina nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl veiklos programų, vykdomų siekiant 
„Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo“ programavimo, valdymo, stebėsenos 
ir kontrolės, kuriose atsispindėtų 
tarpvalstybinis tarptautinis arba 
tarpregioninis priemonių pobūdis.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 54
13 konstatuojamoji dalis

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF 
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams.

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF 
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams. Taip pat svarbu užtikrinti 
tinkamai pasvertą finansinių išteklių 
paskirstymą tarp Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo transnacionalinių 
ir bendradarbiavimo abipus sienos krypčių. 
Bendradarbiavimo abipus sienos kryptis 
reikalauja ypatingo dėmesio, kadangi 
Sąjungos sienos žymiai pailgėjo, o daugelis 
atsiliekančių regionų yra pasienio regionai  

Or. en
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Justification

This amendment aims at ensuring that the necessary financial means will be available for 
coping with the new challenges for the cross-border strand of European territorial 
cooperation in an enlarged Union.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 55
13 konstatuojamoji dalis

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams.

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti projektus, 
vykdomus trečiųjų šalių teritorijoje, jei jie 
yra naudingi Bendrijos regionams. Šie 
projektai turėtų būti finansuojami tik iš 
naujojo Kaimynystės ir partnerystės 
instrumento ir iš Pasiruošimo narystei 
pagalbos instrumento.

Or. en

Justification

There is no reason that projects located entirely on the territory of third countries be 
financed from the ERDF when the EU disposes of the specific financial instruments designed 
for third countries. The ERDF should be used exclusively for the projects realized on the 
territory of the EU.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 56
13 konstatuojamoji dalis

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
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reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF 
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams.

reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamiems Europos 
Sąjungos pasienio regionams taip pat 
būtina sudaryti sąlygas ir užtikrinti teises, 
ne blogesnes už tas, kurios buvo 
užtikrinamos iki šiol arba užtikrinamos prie 
vidinių ES sienų esantiems regionams.
Atitinkamai yra tikslinga leisti išimties 
tvarka finansuoti per ERPF projektus, 
vykdomus trečiųjų šalių teritorijoje, jei jie 
yra naudingi Bendrijos regionams.

Or. de

Justification

The regulations, as currently drafted, reveal the risk that with regard to the involvement of 
EU border regions in drawing up and implementing programmes (subsidiarity and 
partnership) and with regard to eligibility (e.g. budgetary aid, food aid), those regions will be 
in a worse position than before, and that there is too much focus on non-EU border areas.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 57
13 konstatuojamoji dalis

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF 
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos 
regionams.

(13) Būtina remti tarpvalstybinį ir 
nacionalinį bendradarbiavimą su Bendrijos 
kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai 
reikia užtikrinti, kad valstybių narių 
regionams, kurie ribojasi su trečiosiomis 
šalimis, būtų suteikta veiksminga pagalba jų 
vystymuisi. Atitinkamai yra tikslinga leisti 
išimties tvarka finansuoti per ERPF 
projektus, vykdomus trečiųjų šalių 
teritorijoje, jei jie yra naudingi 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui su
Bendrijos regionais.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 58
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Bendrosiose nuostatose numatomas 
ERPF skirtas nurodomasis finansinių 
išteklių paskirstymas tarp įvairių tikslų, 
kurį galima laikyti tinkama finansine 
koncepcija, pagal kurią priimami visų trijų 
tikslų iššūkiai. Nors 5 straipsnis suteikia ir 
didesnį lankstumą, šią finansinę koncepciją 
reikėtų išlaikyti, kaip numatyta Tarybos 
reglamente, numatančiame bendrąsias 
nuostatas.

Or. en

Justification

The difference between the needs of the regions eligible for the objective " Regional 
competitiveness and employment" has significantly increased with the enlargement of the 
Union and since the subsidiarity principle should allow for regional authorities to define their 
priorities, more flexibility has to be given to the scope of intervention of art. 5. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 59
1 straipsnio 2 dalis 

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams ir vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis taikomo režimo.

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams, saloms, vietovėms su didelėmis 
ir nuolatinėmis gamtinėmis ar 
demografinėmis kliūtimis, vietovėms, 
turinčioms mažą gyventojų tankumą ir 
pasienio bei kalnuotoms vietovėms taikomo 
režimo.

Or. es

Justification

When establishing the specific provisions we should not forget the areas that have difficulties 
with access to the internal market.
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pakeitimas 60
1 straipsnio antra dalis

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams ir vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis taikomo režimo.

Jis nustato konkrečias nuostatas dėl 
miestams ir kaimo vietovėms, nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, atokiausiems 
regionams, dideliu gerovės lygio skirtumu 
pasižymintiems pasienio regionams ir 
vietovėms su gamtinėmis kliūtimis taikomo 
režimo.

Or. de

Justification

Border regions are more heavily affected by close cooperation within Europe than internal 
regions. European solidarity is particularly important in border regions with major 
prosperity gaps.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 61
2 straipsnis

ERPF suteikia papildomas lėšas 
finansuojant paramą, skirtą stiprinti 
ekonominę, socialinę ir regioninę sanglaudą 
naikinant regioninius skirtumus ir remiant 
struktūrinį vystymąsį ir regioninių 
ekonomikų sureguliavimą, įskaitant 
silpnėjančios pramonės regionų konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą tvarios plėtros 
strategijos kontekste naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, ypač būtinybę stiprinti 
konkurencingumą ir naujovių diegimą, kurti 
pastovias darbo vietas ir skatinti ekologišką 
vystymąsį.

Tai darydamas, ERPF įgyvendins Bendrijos 
prioritetus, ypač:

(a) būtinybę stiprinti konkurencingumą ir 
naujovių diegimą, kurti pastovias darbo 
vietas, skatinti vyrų ir moterų įtraukimą į 
socialinį gyvenimą ir lyčių lygybę, kovoti 
su diskriminacija bei siekti aplinkos 
gerinimo įgyvendinant Bendrijos aplinkos 
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apsaugos teisės aktus bei tinkamai 
administruojant Natura 2000 tinklą;
(b) būtinybę naikinti kliuvinius, su kuriais 
susiduria neįgalūs asmenys, norėdami 
pasiekti prekes, pasinaudoti paslaugomis 
ar patekti į užstatytas teritorijas, įtraukiant 
prieigos užtikrinimą į visų projektų, 
kuriuos finansuoja Fondai, sąlygas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 62
2 straipsnis

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą Europos Sąjungos 
tvarios plėtros strategijos konktekste
naikinant regioninius skirtumus ir remiant 
struktūrinį vystymąsį ir regioninių 
ekonomikų sureguliavimą, įskaitant 
silpnėjančios pramonės regionų konversiją.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, ir ypač būtinybę stiprinti 
konkurencingumą ir naujovių diegimą, kurti 
pastovias darbo vietas ir skatinti ekologišką 
vystymąsį.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, kurių detales nustato 
regioniniai ir vietiniai partneriai pagal 
operatyvines programas ir nacionalines 
taisykles, ypač:

(a) būtinybę stiprinti konkurencingumą ir 
naujovių diegimą, kurti pastovias darbo 
vietas, skatinti vyrų ir moterų įtraukimą į 
socialinį gyvenimą ir lyčių lygybę bei siekti 
aplinkos gerinimo įgyvendinant Bendrijos 
aplinkos apsaugos teisės aktus;

(b) būtinybę naikinti kliuvinius, su kuriais 
susiduria neįgalūs asmenys, norėdami 
pasiekti prekes ar pasinaudoti paslaugomis 
užstatytose teritorijose, įtraukiant prieigos 
užtikrinimą į visų projektų, kuriuos 
finansuoja Fondai, sąlygas.
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Or. en

Justification

The eligible activities outlined for Regional Competitiveness and Employment are too 
detailed and narrow to reflect the development needs of all regions in the EU. The current 
proposals do not recognise the needs of rural areas in particular.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 63
2 straipsnis

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, siekdamas stiprinti ekonominę, 
socialinę ir regioninę sanglaudą kovojant su
regioniniais skirtumais ir remiant struktūrinį 
vystymąsį ir regioninių ekonomikų 
sureguliavimą, įskaitant silpnėjančios 
pramonės regionų konversiją.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, ypač būtinybę stiprinti 
konkurencingumą ir naujovių diegimą, kurti 
pastovias darbo vietas ir skatinti ekologišką 
vystymąsį.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, ypač būtinybę stiprinti 
konkurencingumą remiantis nauju požiūriu 
į regioninę plėtrą, skirtu kurti pastovias 
darbo vietas ir skatinti ekologišką vystymąsį.

Or. en

Justification

This amendment together with the one to Recital (3) makes the case that the main purpose of 
the ERDF is to uproot the causes of regional disparities. Hence ERDF's assistance should be 
concentrated on the underlying factors that by their nature induce and accentuate regional 
disparities. Furthermore it clarifies that innovations per se do not necessarily lead to 
lessening regional disparities, nor do they lead to sustainable growth. On the other hand, an 
innovations approach would help induce a multiplier effect on job creation.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 64
2 straipsnis
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ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją bei socialinių, aplinkosaugos ir 
ekonominių problemų sprendimą miesto 
vietovėse.

Or. de

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 65
2 straipsnio 1 dalis

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas finansuojant 
paramą, skirtą stiprinti ekonominę, socialinę 
ir regioninę sanglaudą naikinant 
tarpregioninius ir regionų vidaus skirtumus 
ir remiant struktūrinį vystymąsį ir regioninių 
ekonomikų sureguliavimą, įskaitant 
silpnėjančios pramonės regionų konversiją.

Or. en

Justification

Relative poverty within Member States is as much of an issue as non convergence between 
the poorer and richer Member States and ERDF is best placed to tackle this.    

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

Pakeitimas 66
3 straipsnio 2 dalies a punktas

a) veiksmingas investicijas; a) veiksmingas investicijas ilgalaikių darbo 
vietų kūrimui arba išsaugojimui;

Or. de
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Justification

In the light of high European unemployment levels it must be spelled out that firms are 
entitled to support if they secure jobs or create new jobs. This must be spelled out.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 67
3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) infrastruktūrą b) fizinę ir technologinę infrastruktūrą;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 68
3 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
paslaugas gyvenamiesiems rajonams ir 
keitimąsi patirtimi tarp regionų, miestų ir 
atitinkamų socialinių, ekonominių ir 
aplinkosaugos subjektų;

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
paslaugas gyvenamiesiems rajonams, 
bendras vietines iniciatyvas, sąveiką ir 
bendradarbiavimą, ir keitimąsi sinergija  
tarp regionų, miestų, gyvenamųjų rajonų, ir 
atitinkamų socialinių, ekonominių ir 
aplinkosaugos subjektų;

Or. pt
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Justification

Places stronger emphasis on the need for greater transnational interaction among the 
different regional and local authorities and the various social, economic, and environmental 
actors. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 69
3 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtros fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
gyvenamųjų rajonų tarnybas ir keitimąsi 
patirtimi tarp regionų, miestų ir atitinkamų 
socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 
subjektų;

c) vystymosi iniciatyvas, susidedančias iš
paslaugų įmonėms, finansinių instrumentų, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų ir vietos plėtros fondų 
kūrimo ir plėtojimo, palūkanų subsidijų, 
gyvenamųjų rajonų tarnybų, ir sisteminio 
darbo bei keitimosi patirtimi tarp regionų, 
miestų, bendrųjų iniciatyvų ir atitinkamų 
socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 
subjektų;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 70
3 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
paslaugas gyvenamiesiems rajonams ir 

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
paslaugas gyvenamiesiems rajonams, 



PE 357.528v01-00 26/157 AM\562438LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

keitimąsi patirtimi tarp regionų, miestų ir 
atitinkamų socialinių, ekonominių ir 
aplinkosaugos subjektų;

bendras vietines iniciatyvas, sąveikavimą, 
bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi tarp 
regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų;

Or. it

Justification

There has to be scope for territorial cooperation to find expression in different ways. Other 
types of initiatives should therefore be included in addition to exchange of experience as 
proposed by the Commission.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 71
3 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtojimo fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
gretutines paslaugas ir keitimąsi patirtimi 
tarp regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų;

c) kitas vystymo ir užimtumo iniciatyvas, 
įskaitant paslaugas įmonėms, finansavimo 
priemonių, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, 
paskolų ir garantijų fondų bei vietos 
plėtojimo fondų, palūkanų subsidijų, kūrimą 
ir plėtojimą, gretutines paslaugas ir keitimąsi 
patirtimi tarp regionų, miestų ir atitinkamų 
socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 
subjektų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Garrelt Duin

Pakeitimas 72
3 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) mažų ir vidutinių įmonių augimo ir 
užimtumo dinamiką (įmonių veiklos sritis: 
įkūrimą, įmonės perdavimą, verslo 
dinamiką, užsienio prekybą ir 
kompetencijos sričių plėtrą);

Or. de



AM\562438LT.doc 27/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Justification

In regions with socioeconomic problems, in particular, it is important to create the right 
conditions for economic growth and more employment by supporting these areas of activity.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 73
3 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

cb) visi veiksmai, nurodyti 8, 9 ir 10 
straipsniuose, papildomi anksčiau 
paminėtoms prioritetinėms sritims, 
skirstant lėšas turi būti traktuojami 
vienodai, būtent, kompleksinis blogos 
būklės miesto rajonų, minimų 8 straipsnyje, 
kaimo vietovių ir nuo žvejybos 
priklausančių vietovių, minimų 9 
straipsnyje, bei vietovių su gamtinėmis 
kliūtimis, minimų 10 straipsnyje, 
atgaivinimas;

Or. en

Justification

The aim here is to clarify the articulation between Article 4 and 5 and Articles 8, 9 and 10.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 74
3 straipsnio 2 dalis

ERPF padeda finansuoti: ERPF padeda finansuoti:
a) veiksmingas investicijas; a) veiksmingas investicijas; 
b) infrastruktūrą; b) infrastruktūrą;
c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtros fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
gyvenamųjų rajonų tarnybas ir keitimąsi 
patirtimi tarp regionų, miestų ir atitinkamų 

c) kitas vystymo iniciatyvas, įskaitant 
paslaugas įmonėms, finansavimo priemonių, 
pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir 
garantijų fondų bei vietos plėtros fondų, 
palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, 
gyvenamųjų rajonų tarnybas ir 
bendradarbiavimą tarp regioninių ir 
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socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 
subjektų;

vietinių lygių bei atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų;

d) techninę pagalbą, nurodytą reglamento 
(EB) Nr. (...) 43 ir 44 straipsniuose.

d) techninę pagalbą, nurodytą reglamento 
(EB) Nr. (...) 43 ir 44 straipsniuose.
e) investicijas į kultūros paveldą;
f) investicijas į pastatus ir objektus, skirtus 
adaptacijos mokymui ir aktyviai užimtumo 
politikai;
g) einamąsias minėto adaptacijos mokymo 
ir aktyvios užimtumo politikos veiklos 
išlaidas tiek, kiek jos patenka į ERPF sritį 
pagal Tarybos reglamento (EB) 33 
straipsnio 2 dalį... 

Or. en

Justification

Limiting territorial cooperation to the exchange of experience appears unduly restrictive 
since the latter constitutes only one aspect of the former. Furthermore, it would also seem 
appropriate, on the basis of positive experiences under ERDF funding, to identify and specify 
investment in restoring, restructuring and showcasing cultural heritage, as well as investment 
in public structures that play a functional and structural role in the implementation of ESF 
activities. It would also seem appropriate to clearly define eligibility with regard to current 
expenditure in order to ensure completeness and consistency with other articles in the 
proposal (see Article 8(2)).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 75
4 straipsnio įžanginė dalis

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ekonomines struktūras, 
pirmiausia šiose srityse:

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ekonomines struktūras bei 
kurti tvarias darbo vietas, pirmiausia šiose 
srityse:

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 76
4 straipsnio įvadinė dalis 

Pagal konvergencijos tikslą, ERPF teikia
savo paramą tvariai integruotai regiono ir 
vietos ekonominei plėtrai, mobilizuodamas 
ir stiprindamas endogeninus veiksmus 
programomis, skirtomis modernizuoti ir 
diversifikuoti regionines ekonomikos 
struktūras, visų pirma tokiose srityse:

Pagal konvergencijos tikslą, ERPF teikia 
savo paramą tvariai integruotai regioninei, 
vietos, miestų ir kaimų ekonominei plėtrai, 
mobilizuodamas ir stiprindamas 
endogeninus veiksmus programomis, 
skirtomis modernizuoti ir diversifikuoti 
regionines ekonomikos struktūras, visų
pirma tokiose srityse:

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 77
4 straipsnio įvadinė dalis

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ekonomines struktūras, 
pirmiausia šiose srityse:

Pagal „konvergencijos“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skirta remti tvarų integruotą 
regionų ir vietos ekonominį vystymąsi, 
mobilizuojant ir stiprinant vidaus pajėgumus 
per programas, skirtas modernizuoti ir 
įvairinti regionų ekonomines, 
administracines ir socialines struktūras, 
pirmiausia šiose srityse:

Or. it

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 78
4 straipsnio -1 punktas (naujas) 

-1) teritorinės naujovės, be kita ko, skirtos 
padidinti regioninių ir vietinių institucinių, 
socialinių ir ekonominių subjektų 
potencialą ir modernizuoti bendrąsias 
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vyriausybines įstaigas, plėtros agentūras ir 
finansų įstaigas;

Or. it

Justification

Territorial innovation and enterprise innovation are separate concepts and it is necessary to 
distinguish between the two. The latter, though undoubtedly important, is no more than one 
aspect of the former. What needs to be stressed, therefore, is the fundamental importance of 
the role that locally based institutions are called upon to play in promoting sustainable 
territorial development.

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

Pakeitimas 79
4 straipsnio 1 dalis

1. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

1. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas; klasikinių 
priemonių, taikomų skatinti regioninę 
ekonomiką, rėmimas, pvz. tikslinė parama 
MVĮ sektoriui priklausančių įmonių 
steigimui ir investicijoms bei pagalbinės 
ekonominės infrastruktūros kūrimui ir 
plėtotei.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 80
4 straipsnio 1 dalis

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, informacijos 
rinkimas ir platinimas, naujos 
technologijos įsisavinimo įmonėse 
finansavimas, kokybės procedūros, 
techniniai ir aplinkosaugos standartai, 
įmonių, universitetų, nevyriausybinių 
organizacijų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas įmonių
grupėms, įmonių verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

Or. en

Justification

The aim here is to promote better control and dissemination of R&TD. Provisions under 
paragraph 1 should be handled more flexibly allowing for enterprises and not only SMEs to 
take part in R&TD actions. This is of significant importance as the participation of bigger 
enterprises allow for a greater impact

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 81
4 straipsnio 1 dalis

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą ir jų 
integravimą į Europos mokslinių tyrimų 
erdvę, pagalba MTTP mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir technologijų 
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technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

perdavimui, MVĮ ir universitetų bei 
mokslinių tyrimų ir technologijų centrų ryšių 
stiprinimas, pavyzdžiui, vykdant galimas 
viešąsias privačiąsias partnerystes, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

Or. pt

Justification

One appropriate way to enhance technological development might be to integrate regional 
R&TD capacities more actively into the European research area, as called for by the Lisbon 
strategy. 
The use of public-private partnerships, where possible, might enable the different kinds of 
potential offered by universities to be geared more closely to labour market needs.

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

Pakeitimas 82
4 straipsnio 1 dalis

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą ir 
technologinių skirtumų tarp regionų 
mažinimą, pagalba MTTP mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir technologijų 
perdavimui, MVĮ ir universitetų bei 
mokslinių tyrimų ir technologijų centrų ryšių 
stiprinimas, verslo tinklų ir grupių 
plėtojimas, pagalba teikiant verslo ir 
technologijų paslaugas MVĮ grupėms, MVĮ 
verslumo ir naujovių finansavimo taikant 
naujas finansines priemones skatinimas;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Pakeitimas 83
4 straipsnio 1 punktas

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas;

1) Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
(MTTP), naujovės ir verslumas, įskaitant 
regionų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pajėgumų stiprinimą, pagalba MTTP 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir 
technologijų perdavimui, MVĮ ir 
universitetų bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrų ryšių stiprinimas, verslo 
tinklų ir grupių plėtojimas, pagalba teikiant 
verslo ir technologijų paslaugas MVĮ 
grupėms, MVĮ verslumo ir naujovių 
finansavimo taikant naujas finansines 
priemones skatinimas, kompetencijos ir 
veiklos galimybių bei MVĮ, mikro įmonių ir 
amatais besiverčiančių įmonių organizacijų 
atstovavimo gerinimas, bendradarbiavimo 
ir sutarimo tarp šių organizacijų ir senųjų 
valstybių narių organizacijų stiprinimas;

Or. fr

Justification

It will only be possible to implement the measures provided for in Article 4 with the 
participation and involvement of organisations which represent SMEs, micro enterprises and 
craft enterprises. The convergence objectives will be achieved by means of an active support 
policy for these organisations. Cooperation between organisations in the new and old 
Member States is essential. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 84
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a) Mokslinių tyrimų, finansuojamų vien iš 
valstybinių lėšų per EB biudžetą ar 
nacionalinius mokslinių tyrimų institutus, 
dar nepatentuoti rezultatai gali būti 
teikiami MVĮ visiškai nemokamai, jeigu 
tokie moksliniai tyrimai tiesiogiai 
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transformuojami į naują pramoninę prekę. 
Siekiant remti keitimąsi žiniomis nesant 
būtinybės vystyti naujas kompetencijas,
regioninių ar nacionalinių „žinių čekių“ 
taikymas turėtų būti prieinamas kaip 
bendrasis instrumentas.

Or. en

Justification

In the EU and possibly in most Member States, there is no mechanism by which research 
undertaken by universities or research institutes would lead to an industrial application. This 
missing mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to 
remedy it. It introduces a new mechanism of support for SMEs by applying already existing 
knowledge originating in research institutes and supports the use of knowledge vouchers for 
SMEs. Such research was rendered possible because of public sector financing. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 85
4 straipsnio 2 dalis

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, ir ypač socialiai atskirtoms grupėms, 
kad jos galėtų perimti informacines ir ryšių 
technologijas (IRT) ir veiksmingai jomis 
naudotis;

Or. en

Justification

The incorporation of socially excluded groups is central to the goals of the structural funds. 

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pakeitimas 86
4 straipsnio 2 dalis
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2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas, ypač 
neįgaliesiems asmenims ir kitoms socialiai 
atskirtoms grupėms, ir tų paslaugų 
plėtojimas, pagalba ir paslaugos MVĮ, kad 
jos galėtų perimti informacines ir ryšių 
technologijas (IRT) ir veiksmingai jomis 
naudotis;

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

Inclusion is an essential element of the European Community’s objective to achieve an 
information society for all, ie. the promotion of access to the information  society for 
vulnerable groups.  The ERDF must be fully committed to the overall aims and objectives of 
e-inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that the activities supported in this 
field give attention and recognition of the need to promotion and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 87
4 straipsnio 2 dalis

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas, ypač 
neįgaliesiems asmenims ir kitoms socialiai 
atskirtoms grupėms, ir tų paslaugų 
plėtojimas, pagalba ir paslaugos MVĮ, kad 
jos galėtų perimti informacines ir ryšių 
technologijas (IRT) ir veiksmingai jomis 
naudotis;

Or. en
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Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. eInclusion is an essential element of the European 
Community’s objective to achieve an information society for all, i.e. the promotion of access 
to the information  society for vulnerable groups.  The ERDF must be fully committed to the 
overall aims and objectives of e-inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that 
the activities supported in this field give attention and recognition of the need to promotion 
and secure accessibility by disabled persons to the information society. 

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 88
4 straipsnio 2 dalis

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą,
paramą socialiai atskirtoms grupėms 
nugalėti prieigos prie IRT galimybių 
skirtumus, geresnių sąlygų naudotis 
internetinėmis viešosiomis paslaugomis 
sudarymas ir tų paslaugų plėtojimas, pagalba 
ir paslaugos MVĮ, kad jos galėtų perimti 
informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir 
veiksmingai jomis naudotis;

Or. en

Justification

The need to ensure that this objective is socially inclusive.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 89
4 straipsnio 2 dalis

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą, 
geresnių sąlygų naudotis internetinėmis 
viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų 
paslaugų plėtojimas, pagalba ir paslaugos 
MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir 

2) Informacinė visuomenė, įskaitant vietos 
turinio, paslaugų ir programų kūrimą,
paramą nuskriaustoms socialinėms 
grupėms užkirsti kelią prieigos prie 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
skirtumams, pagalba ir paslaugos MVĮ, kad 
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ryšių technologijas (IRT) ir veiksmingai 
jomis naudotis;

jos galėtų perimti IRT ir veiksmingai jomis 
naudotis, IRT infrastruktūros vystymas, 
ypač plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir 
valstybėse narėse;

Or. en

Justification

This amendment is aiming at addressing the significant differences between Member States as 
regards the use of ICT infrastructure (e.g. broadband), while these highly contribute to the 
convergence, competitiveness and are of key importance for every competent authority 
carrying out public services.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 90
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a) Geresnių sąlygų naudotis 
internetinėmis viešosiomis paslaugomis 
sudarymas ir tų paslaugų plėtojimas, 
įskaitant IRT infrastruktūros vystymą, ypač 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, viešųjų 
paslaugų srityje (sveikatos-socialinė 
apsauga, švietimas, aplinkosauga ir t.t.);

Or. en

Justification

See amendment 88

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 91
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Vyrų ir moterų lygybės rėmimas, 
įskaitant: įmonių kūrimo rėmimą, specialių 
verslininkėms skirtų priemonių, 
palengvinančių ekonominį naujų idėjų 
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įgyvendinimą, ir naujų, aukštųjų mokyklų 
aplinkoje ir iš veikiančių įmonių kuriamų 
įmonių rėmimą, infrastruktūrų ir paslaugų, 
sudarančių sąlygas suderinti šeimyninį ir 
profesinį gyvenimą, rėmimą;

Or. de

Justification

See European Parliament resolution P5_TA(2003) 0093, and in particular paragraphs 1 and 
14 thereof.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 92
4 straipsnio 3 dalis

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

3. Aplinka, įskaitant naujoviškus 
aplinkosaugos metodus, investicijas, 
susijusias su atliekų tvarkymu, vandens 
išteklių valdymu ir vandens kokybe, 
įskaitant švaraus geriamo vandens tiekimo 
ir komunalinių nuotekų valymo 
užtikrinimą, remiantis bendrosiomis 
vandens politikos direktyvomis, įskaitant jų 
įgyvendinimo priemones bei oro kokybės 
gerinimą miesto vietovėse; integruota taršos 
prevencija ir kontrole, taršos padarinių
likvidavimu ir užterštų vietų ir žemės 
atgaivinimu, biologinės įvairovės ir gamtos 
apsaugos skatinimu, bei infrastruktūrų 
plėtros skatinimu siekiant įgyvendinti 
NATURA 2000 programą; pagalba MVĮ, 
skirta skatinti tvarios gamybos, taršos 
prevencijos ir taupaus gamtinių išteklių 
valdymo metodus, tam tikslui diegiant 
rentabilias aplinkos valdymo sistemas ir 
perimant bei naudojant naujoviškas
technologijas.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 93
4 straipsnio 3 dalis

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

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miestų nuotekų valymu ir oro kokybe, 
integruota taršos prevencija ir kontrole, 
užterštų vietų ir žemės atgaivinimu, 
valstybės nuosavybės teise valdomų viešųjų 
vietų blogos būklės gyvenamuosiuose 
miestų rajonuose atgaivinimu, žaliųjų zonų 
miestuose vystymu, triukšmo prevencija, 
vandens kokybės apsauga, vandens 
administravimu, švaraus viešojo transporto 
skatinimu, rizikos prevencija, biologinės 
įvairovės skatinimu ir gamtos apsauga, 
pagalba MVĮ, skirta skatinti tvarios gamybos 
metodus, tam tikslui diegiant rentabilias 
aplinkos valdymo sistemas ir perimant bei 
naudojant taršos prevencijos technologijas;

Or. en

Justification

The aim is to include some of the aspects under the Convergence objective affecting 
significantly more regions that are currently only eligible under the Regional competitiveness 
and or the European territorial cooperation objectives. Furthermore, the environmental 
aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 94
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. pertvarkymas, įskaitant: taršos 
padarinių tyrimą, kariniams tikslams 
naudotų vietovių atgaivinimą ir jų 
grąžinimą civiliniam naudojimui, 
renatūralizavimą ar apželdinimą, kovinių 
medžiagų likvidavimą, kareivinių pastatų ir 
teritorijos rekonstravimą ir modernizavimą, 
siekiant atgimimo ekonominėje, socialinėje 
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ir kultūrinėje srityse bei su jomis 
susijusiose srityse, šiame kontekste ypač 
paramą MVĮ.

Or. de

Justification

Old military sites, as a legacy of the cold war, are a considerable rehabilitation burden, and 
an obstacle to development, for some regions, towns and cities with large barracks.. 

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

Pakeitimas 95
4 straipsnio 5 dalis

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, kultūros paveldo 
apsauga ir stiprinimas remiant ūkio plėtrą, 
pagalba, skirta pagerinti turizmo paslaugų 
teikimą, teikiant naujas geresnės kokybės 
paslaugas;

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, kultūros paveldo 
apsauga ir stiprinimas remiant ūkio plėtrą, 
pagalba, skirta pagerinti turizmo paslaugų 
teikimą, teikiant naujas geresnės kokybės 
paslaugas ir paspartinant perėjimą prie 
naujų, tvaresnių turizmo būdų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 96
4 straipsnio 5 dalis

5) Turizmas, įskaitant gamtos turtų ir 
kultūros vertybių, kurios gali padėti plėtoti 
tvarų turizmą, rėmimas, kultūros paveldo 
apsauga ir stiprinimas remiant ūkio plėtrą, 
pagalba, skirta pagerinti turizmo paslaugų 
teikimą, teikiant naujas didesnės pridėtinės 
vertės paslaugas;

5) Turizmas ir kultūra, įskaitant gamtos 
turtų ir kultūros vertybių, kurios gali padėti 
plėtoti tvarų turizmą, rėmimas, kultūros 
paveldo apsauga ir stiprinimas, kultūros 
infrastruktūros vystymas remiant ūkio plėtrą 
ir didinant regionų patrauklumą, pagalba, 
skirta pagerinti turizmo ir kultūros paslaugų 
teikimą, teikiant naujas didesnės pridėtinės 
vertės paslaugas;

Or. en
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Justification

The investments in the field of sport infrastructure and cultural services have a considerable 
influence on the social and economic situation in the region. They create new job perspectives 
and tourist attractions as well as improve the quality of life of the local inhabitants. For this 
reason it is very important to include the culture issues in this article.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 97
4 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Krizių ištiktų miestų ir priemiesčių 
ekonominis ir socialinis atgaivinimas: 
visapusiškos koncepcijos tvariam krizių
ištiktų miesto vietovių, vidutinio dydžio ir 
mažų miestų − administracinių centrų ir 
priemiesčių atgaivinimui, miestų ir 
apylinkių ryšių, susijusių su bendros 
ekonominės svarbos funkcijomis, 
atgaivinimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 98
4 straipsnio 5b dalis (nauja)

5b. Socialinė ekonomika: infrastruktūrų, 
kurios savo apimtimi atitinka vietos ir 
užimtumo plėtrą, kūrimas; parama vietos 
paslaugų teikimo įstaigoms, kurios pagalba 
turi būti kuriamos darbo vietos, išskyrus 
Europos socialinio fondo (ESF) 
finansuojamas priemones.

Or. de

Justification

The social economy is important for the development of problematic urban areas, in 
particular. The wording corresponds to that in the current ERDF Regulation (EC) No 
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1783/1999, Article 2(1)(c)(v) and (vi).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 99
4 straipsnio 6 dalis

6. Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

6. Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis ypač 
asmenims, turintiems judėjimo funkcijos 
sutrikimų, bei gerina jų kokybę, padeda 
pasiekti labiau subalansuotą transporto rūšių 
pasiskirstymą, skatina intermodalines 
sistemas, mažina poveikį aplinkai, įskaitant 
aplinkos triukšmo ir dulkių taršos 
mažinimą, ir įveda pakaitinį kurą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Pakeitimas 100
4 straipsnio 6 dalis

6. Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

6. Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus, siekiant ypač 
valstybėms kandidatėms suteikti galimybę 
intensyviau dalyvauti darbo pasidalijime 
Europoje ir pasaulyje, ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

Or. de
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Justification

According to Article 160 of the EC Treaty the European Regional Development Fund has the 
task of redressing the main regional imbalances in the Community. In particular, the new 
Länder in Germany and the 10 accession countries should be drawn in fully into the global 
division of labour.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 101
4 straipsnio 6 dalis

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus bei kelių statybą ir 
atnaujinimą ne TEN-T pagrindu, 
svarbiausia atsižvelgiant į poreikį sudaryti 
susisiekimą su salomis, kaimo vietovėmis, 
su jūra nesiribojančia sausuma ir kitaip 
nutolusiais regionais bei tarp šių ir 
Bendrijos centrinių regionų, ir integruotas 
visą miestą apimančias strategijas švariam 
miesto transportui užtikrinti, kurios padeda 
sudaryti geresnes sąlygas naudotis keleivių 
ir krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

Or. en

Justification

The construction and upgrading of roads outside the TEN-T backbone should explicitly 
appear in the text of the regulation especially as a reference to the Commission’s comment on 
the October 1st SAWP meeting where the Commission has argued that TEN-T is financed 
from the Cohesion Fund and the secondary systems from the ERDF in case of roads as well. 
The second part of the amendment provides more focus on transport needs in peripheral 
regions
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pakeitimas 102
4 straipsnio 6 dalis

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai; 

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis, ypač lygias 
prieigos prie transporto galimybes 
neįgaliesiems asmenims, padeda pasiekti 
labiau subalansuotą transporto rūšių 
pasiskirstymą, skatina intermodalines 
sistemas ir mažina poveikį aplinkai; 

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to transport.The 
ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled persons in 
all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical environment 
for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.It is of vital 
importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility requirements 
for disabled persons to allocation of resources.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 103
4 straipsnio 6 dalis

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis, ypač lygias 
prieigos prie transporto galimybes 
neįgaliesiems asmenims, padeda pasiekti 
labiau subalansuotą transporto rūšių 



AM\562438LT.doc 45/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

aplinkai; pasiskirstymą, skatina intermodalines 
sistemas ir mažina poveikį aplinkai;  

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to transport. The 
ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled persons in 
all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical environment 
for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment. It is of vital 
importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility requirements 
for disabled persons to allocation of resources.

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

Pakeitimas 104
4 straipsnio 6 dalis

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus, pagrindinius 
Europos techninius ir logistinius projektus 
(pvz. Galileo) ir integruotas visą miestą 
apimančias strategijas švariam miesto 
transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 105
4 straipsnio 6 dalis

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam miesto 

6) Transporto investicijos, įskaitant 
transeuropinius tinklus ir integruotas visą 
miestą apimančias strategijas švariam bei 
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transportui užtikrinti, kurios padeda sudaryti 
geresnes sąlygas naudotis keleivių ir 
krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų 
kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą 
transporto rūšių pasiskirstymą, skatina 
intermodalines sistemas ir mažina poveikį 
aplinkai;

tvariam miesto transportui užtikrinti, kurios 
padeda sudaryti geresnes sąlygas naudotis 
keleivių ir krovinių vežimo paslaugomis bei 
gerina jų kokybę, padeda pasiekti labiau 
subalansuotą transporto rūšių pasiskirstymą, 
skatina intermodalines sistemas ir mažina 
poveikį aplinkai;

Or. en

Justification

Transport need to be sustainable in the urban areas. 

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 106
4 straipsnio 8 dalis

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

8) Investicijos į švietimą, kurios padeda 
didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę 
regionuose, tobulina įgūdžių bazę ir 
užtikrina prieigą prie IRT, įskaitant 
plačiajuostę prieigą ir kompiuterius 
švietimo įstaigoms, bei prie MTTP sritims, 
priklausomoms nuo žemės ūkio ir žvejybos, 
taip pat sritims su gamtinėmis kliūtimis;

Or. en

Justification

It is important to ensure that peripheral areas can obtain practical benefit from plans to 
expand ICT infrastructure and use.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 107
4 straipsnio 8 dalis

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

8) Žymios investicijos į švietimą, kurios 
padeda didinti gyvenimo patrauklumą ir 
kokybę regionuose bei atkurti gamybos 
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sistemas;   

Or. pt

Justification

Consistent with the Lisbon strategy, charted at the March 2000 Lisbon European Council.

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

Pakeitimas 108
4 straipsnio 8 dalis

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

8) Investicijos į švietimą, kurios padeda 
didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę 
regionuose, taikant naujas technologijas 
(pvz. skaitmenines lentas), palengvinančias 
nuotolinę prieigą.

Or. es

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 109
4 straipsnio 8 dalis

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

8) Investicijos į švietimą, kurios padeda
remti įgūdžių didinimą ir mokymosi visą 
gyvenimą skatinimą;

Or. en

Justification

The enhancement of skills and the promotion of lifelong learning and the educational 
investments, through which we increase the attractiveness and quality of life in regions.     

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 110
4 straipsnio 9 dalis
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9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą
ir prieigą prie šių paslaugų, kurios padeda 
užtikrinti geresnę regioninę plėtrą ir 
gyvenimo kokybę regionuose, taip pat ir 
naudojant IRT;

Or. en

Justification

The need to ensure social inclusion in health investment.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 111
4 straipsnio 9 dalis

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą
bei lygias prieigos prie sveikatos apsaugos 
galimybes pažeidžiamoms grupėms,
padedančias užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to health care 
investment. Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled 
persons, have equal access to health care including access to health care information which 
should be provided in accessible formats for disabled persons.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 112
4 straipsnio 9 dalis

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą, 
kurios padeda užtikrinti geresnę regioninę 
plėtrą ir gyvenimo kokybę regionuose;

9) Sveikata, įskaitant investicijas, skirtas 
plėtoti ir gerinti sveikatos paslaugų teikimą
naudojant IRT ir nuotolinę pacientų 
priežiūrą, kurios padeda užtikrinti geresnę 
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regioninę plėtrą ir gyvenimo kokybę 
regionuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 113
4 straipsnio 10 dalis

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ
ir socialinės ekonomikos projektus,
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

Or. en

Justification

The social economy is an important element in tacking social exclusion and supporting 
sustainable development and should be supported in addition to development of SMEs.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 114
4 straipsnio 10 dalis

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ, 
padedanti sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

10) Tiesioginė pagalba investicijoms į MVĮ
ir stambias įmones, padedanti sukurti ir 
išlaikyti darbo vietas.

Or. en

Justification

Large enterprises have significant importance in creating jobs; therefore the draftsman does 
not think it is justified to exclude them from direct aids.

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 115
4 straipsnio 10a punktas (naujas)
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10a) visuomenės saugumas, kad geriau 
veiktų teritorijų ekonomika, pasiekiamas 
investuojant į technologijas bei informaciją 
ir informacinės kampanijos, skirtos užkirsti 
kelią nusikaltėliams įsiskverbti į 
ekonomiką, teisėtumo kultūros 
propagavimas.

Or. it

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 116
4 straipsnio 11 dalis (nauja)

11) Vietinių ir regioninių institucijų 
pajėgumų didinimas siekiant maksimizuoti 
atsvaros tempą keičiantis patirtimi tarp 
konvergencijos ir nekonvergencijos 
regionų

Or. en

Justification

The new member states must urgently build their capacity to absorb the structural funds.  
Therefore the programme should focus, in particular in the initial years, on building 
institutional capacity in order for the funds to be spent efficiently and effectively.  The 
Commission has focused resources to date on the central administrations to prepare for 
membership but this effort must now be concentrated at the local and regional levels which 
have largely been ignored. 

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 117
4 straipsnio 10a dalis (nauja)

10 a) Pastatytų objektų atnaujinimas, 
įskaitant renovaciją, nugriovimą, aplinkos 
gerinimą aplink pastatus, energijos 
vartojimo efektyvinimą ir atsinaujinančios 
energijos projektus blogos būklės vietovėse.
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Or. en

Justification

Revitalisation of the built environment should be included into the list of eligible measures 
since these are economic, environmental and social problems at once. The environmental 
friendly and the sustainable revitalisation of the deteriorated areas are pan-European 
problems that have to be dealt with at the Community level through an integrated approach.

Pakeitimą pateikėJean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 118
4 straipsnio 10a dalis (naujas)

Struktūrizacijos, institucinio pajėgumo bei 
MVĮ, mikro įmonių ir įmonių 
besiverčiančių amatais organizacijų ir 
tarpininkavimo padalinių atstovavimo 
stiprinimas.

Or. fr

Justification

SMEs need to continually adapt and improve their environment in order to remain 
competitive and thereby contribute to economic and social cohesion. They need help to fulfil 
that role.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 119
5 straipsnio įvadinė dalis

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

Pagal „regionų konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą ERPF pagalba, 
atsižvelgiant į tvaraus regioninio vystymosi 
strategijas, daugiausia skiriama šiems 
prioritetams, pasiliekant lankstumo 
galimybę dėl pereinamojo laikotarpio 
regionų:

Or. es



PE 357.528v01-00 52/157 AM\562438LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Justification

Regions that are starting to join the new category of Regional competitiveness and 
employment, but have not yet completed their actual convergence process, should benefit 
from some flexibility in the setting of priorities, to allow them to increase the effectiveness of 
the measures in response to their real and specific needs at a given time, so as not to be 
outpaced by the other regions that have comparative development advantages in certain 
sectors. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 120
5 straipsnio įvadinė dalis

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

Pagal „regionų konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą ERPF pagalba, 
atsižvelgiant į tvaraus regioninio 
ekonominio vystymosi strategijas, ir į 7 
Pagrindų programos tikslus, pirmiausiai
skiriama šioms sritims:

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 121
5 straipsnio įvadinė dalis

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

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

Or. en
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Justification

All regions have some form of existing regional economic strategy and the ERDF should seek
to add value to these rather than provide duplication.

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 122
5 straipsnio 1 dalis

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

1) naujovės ir žinių ekonomika, kurių 
siekiama teikiant pagalbą regionų naujovių 
strategijų, didinančių regionų naujovių 
sistemų efektyvumą, kūrimui ir 
įgyvendinimui, o konkrečiai, atsižvelgiant į 
vietinius poreikius, reikia:

Or. en

Justification

Local priorities need to be acknowledged in order to effectively implement regional 
competitiveness and employment strategies.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 123
5 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 124
5 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. es

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 125
5 straipsnio 1 dalis

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

1) naujovės ir žinių ekonomika, kurių 
siekiama teikiant pagalbą regionų naujovių 
strategijų, kuriose taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliems 
žmonėms, didinančių regionų naujovių 
sistemų efektyvumą, kūrimui ir 
įgyvendinimui, o būtent reikia:

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting andcreating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities.In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 126
5 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. pt

Justification

Consistent with the partnership principle, which enables regional and local priorities to be 
truly recognised and makes for efficient implementation of local competitiveness, growth, and 
employment strategies.

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

Pakeitimas 127
5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

a) kurti ir skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 128
5 straipsnio 1 dalies a dalis
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a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, ypač remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

Or. de

Justification

As the most recent work by the OECD on regional development also urges, the concept of 
innovation should not be limited too unilaterally to research and development (= 
technological approach), but should give way to a broader concept of innovation.

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

Pakeitimas 129
5 straipsnio 1 dalies a dalis

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant pramoninę 
MTTP MVĮ sektoriaus įmonėse ir 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

Or. de

Justification

This change will lead to a practical focus on support for SMEs, in particular, which is 
precisely where a great deal of innovation can be found (Lisbon process). There is a 
particular need to promote such ideas.
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 130
5 straipsnio 1 dalies a dalis

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

a) skatinti regionų MTTP ir naujovių 
pajėgumus, tiesiogiai susijusius su regionų 
ekonominio vystymosi tikslais, ypač remiant 
pramonės arba konkrečių technologijų 
kompetencijos centrus, skatinant 
technologijų perdavimą ir plėtojant 
technologijų prognozavimą bei tarptautinę 
politikų lyginamąją analizę naujovių 
skatinimo tikslais, ir remiant firmų 
bendradarbiavimą, bendras MTTP bei 
naujovių politikas;

Or. de

Justification

As the most recent work by the OECD on regional development also urges, the concept of 
innovation should not be limited too unilaterally to research and development (= 
technological approach), but should give way to a broader concept of innovation.

Pakeitimą pateikėBrigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Pakeitimas 131
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) skatinti naujoves MVĮ, remiant 
universitetų ir įmonių bendradarbiavimo 
tinklus, verslo tinklus ir MVĮ grupes ir 
sudarant palankias sąlygas MVĮ naudotis 
pažangiomis verslo rėmimo paslaugomis, 
remiant švaresnių naujų technologijų 
integravimą į MVĮ , taip pat įgyvendinant 
specialias priemones ir veiklos planus, 
skirtus skatinti naujoves labai mažose 
įmonėse;

Or. fr
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Justification

Small and micro enterprises are very directly affected by the proposed measures. Support for 
innovation in these very small enterprises must include measures specifically targeted at 
them.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 132
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en

Justification

The reference in Article 2, 1) c) (iii) of the current ERDF Regulation to access for business to 
finance and loans should be retained.  

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 133
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en
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Justification

Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialized business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 134
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. el

Justification

This amendment seeks to broaden the scope for strengthening SMEs through the reference to 
the need for modernisation, over and above stimulating innovation. In addition, there is a 
need to include an express reference to direct investment as a means of achieving those goals.  

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 135
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en
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Justification

Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote innovation. The involvement of 
multi-level actors from the public and private sector should not be underestimated; therefore 
this amendment simply introduces the civil society-enterprise partnership.

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 136
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. de

Justification

The focus on SMEs alone, as very restrictively defined in aid legislation, is inadequate; a 
successful regional policy necessitates the accommodation of specific regional characteristics 
and requirements by using adequate room for manoeuvre.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 137
5 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. de
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Justification

The focus on SMEs alone, as very restrictively defined in aid legislation, is inadequate; a 
successful regional policy necessitates the accommodation of specific regional characteristics 
and requirements by using adequate room for manoeuvre.

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella

Pakeitimas 138
5 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

ba) sukurti glaudesnį ryšį tarp žinių ir 
užimtumo, kad studentai galėtų pasinaudoti 
mokymu, atitinkančiu realias pramonės 
galimybes įdarbinti;

Or. it

Justification

Within the ‘competitiveness and employment’ objective, the ERDF should promote 
development that creates jobs, especially for young people, who could do most to bring about 
the knowledge-based society.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 139
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui, skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones bei 
rengti planus ir vykdyti veiklą, skirtą labai 
mažų ir amatais besiverčiančių įmonių 
kūrimo, augimo, vystymosi ir 
modernizavimo skatinimui;

Or. fr

Justification

Very small enterprises and craft enterprises, particularly in traditional sectors, are important 
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job ‘reservoirs’ whose considerable potential for innovation is under-exploited. It is essential 
that regions wishing to make a priority of that potential are not deprived of the possibility of 
supporting the development of these enterprises, as is the case at present.

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pakeitimas 140
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui, taip pat naujus būdus 
stimuliuoti socialinę ekonomiką ir vietinę 
plėtrą, ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for ERDF to support community 
economic development outside of the areas designated under Article 8.

Pakeitimą pateikėBrigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Pakeitimas 141
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones, taip 
pat skatinant partnerystę tarp veikiančių 
įmonių ir universitetų, technologinių ar 
profesinių mokymo įstaigų;

Or. fr

Justification

It is important to stress the notion of ‘partnerships’ and also to mention here technical, 
vocational and apprenticeship institutions, which are closely linked to (very) small 
enterprises and craft enterprises.
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Pakeitimą pateikėJean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 142
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones, taip 
pat skatinant partnerystę tarp veikiančių 
įmonių ir aukštųjų, technologinių ar 
profesinių mokymo įstaigų;

Or. fr

Justification

Eligibility should not be restricted to universities. 

Pakeitimą pateikėAmbroise Guellec 

Pakeitimas 143
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias įmones kurti naujas įmones;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant naujų įmonių 
kūrimą, taip pat partnerystę tarp veikiančių 
įmonių ir aukštųjų, technologinių ar 
profesinių mokymo įstaigų;

Or. fr

Justification

The term ‘university’ is too narrow since other educational institutions also contribute to 
enterprise creation. 
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Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 144
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui, taip pat naujus būdus 
stimuliuoti socialinę ekonomiką ir vietinę 
plėtrą, ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

Or. pt

Justification

Consistent with the Lisbon strategy, charted at the March 2000 Lisbon European Council. 
The amendment proposed fills a gap in the current text of the regulation, specifically in 
Article 8, which fails to mention other sectors with the potential to generate economic growth.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 145
5 straipsnio 1c dalis

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

c) skatinti verslumą, sudarant palankias 
sąlygas naujų idėjų ekonominiam 
panaudojimui, taip pat naujus būdus 
stimuliuoti socialinę ekonomiką ir vietinę 
plėtrą, ir skatinant universitetus ir 
veikiančias firmas kurti naujas firmas;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for ERDF to support community 
economic development outside of the areas designated under Article 8. 
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 146
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) skatinti viešąją-privačiąją partnerystę 
gaminant prekes ir teikiant paslaugas;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 147
5 straipsnio 1 dalies d punktas

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

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

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 148
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) remti vyrų ir moterų lygybę, įskaitant: 
įmonių kūrimo rėmimą, specialias 
verslininkėms skirtas priemones, 
palengvinančias ekonominį naujų idėjų 
įgyvendinimą bei priemones, skirtas plėtoti 
ryšius tarp verslininkių, taip pat 
infrastruktūrų ir paslaugų, sudarančių 
sąlygas suderinti šeimyninį ir profesinį 
gyvenimą, rėmimą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 149
5 straipsnio 1 dalies d punktas

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

d) kurti naujas finansines priemones ir
priemones, padedančias didinti MVĮ 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
pajėgumus (išbraukti 7 žodžiai) ir skatinti 
verslumą ir naujų verslų kūrimąsi kapitalo 
investicijų ir inkubacinių priemonių 
pagalba. 

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 150
5 straipsnio 1 dalies d punktas

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

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

Or. el

Justification

It is important to support the promotion of technology as a structural factor in development 
by every means available.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 151
5 straipsnio 1 dalies d punktas
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d) kurti naujas finansines priemones ir 
inkubacines priemones, padedančias kurti 
arba plėsti aktyviai žinias taikančias firmas.

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

Or. pt

Justification

Underlines the need for greater investment in small and medium-sized enterprises, which 
account for a significant contribution to Community GNP.

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Pakeitimas 152
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) didinti labiausiai nuskriaustų grupių 
aktyvų įsitraukimą į miestų ir kaimų 
vietovių plėtrą vystant jų bendruomenes ir 
vietinę ekonomiką; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 153
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) sutelkti regioninės plėtros vidaus 
pajėgumus, kuriant bei skatinant vietines ir 
regionines įstaigas, teikiančias 
konsultavimo, veiklumo skatinimo ir 
koordinavimo paslaugas („regional 
capacity building“).

Or. de

Justification

In some cases there is still a great need for regional capacity-building within the 'regional 
competitiveness and employment' objective.
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 154
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) statyti ir aprūpinti technologijų centrus 
bei mokslinių tyrimų ir vystymo centrus.

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 155
5 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) skatinti bendruomene paremtą 
ekonomikos atgaivinimą

Or. en

Justification

Many of the most succesful ERDF applications have been through community based groups; 
this should be recognised and encouraged. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 156
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) sutelkti regioninės plėtros vidaus 
pajėgumus, kuriant bei skatinant vietines ir 
regionines įstaigas, teikiančias 
konsultavimo, veiklumo skatinimo ir 
koordinavimo paslaugas („regional 
capacity building“).
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Or. de

Justification

In some cases there is still a great need for regional capacity-building within the 'regional 
competitiveness and employment' objective.

Pakeitimą pateikėBrigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Pakeitimas 157
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) planų rengimas ir veiklos, skirtos 
skatinti labai mažų ir amatais 
besiverčiančių įmonių kūrimą, augimą, 
vystymąsi ir modernizavimą vykdymas.

Or. fr

Justification

Regions which so wish will still be able to support the development of very small enterprises 
as is the case at present.

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

Pakeitimas 158
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) teikti tiesioginę paramą investicijoms į 
MVĮ, padedančią sukurti ir išlaikyti darbo 
vietas.

Or. de

Justification

In Problemregionen ist oftmals die Förderung der bestehenden Wirtschaftsstruktur die beste 
Hilfe. Die Direktbeihilfe für Investitionen ist hierfür neben der Innovationsförderung von 
besonderer Bedeutung. Diese sollte ermöglicht werden.
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 159
5 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) remti socialiai atskirtas grupes įveikiant 
prieigos prie IRT galimybių skirtumus;

Or. en

Justification

To ensure that all social groups benefit equally from ICT access.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 160
5 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) atpažinti socialinius nepalankias 
sąlygas turinčių bendruomenių poreikius ir 
remti tvarių socialinės ekonomikos įmonių 
plėtrą, siekiant patenkinti šiuos poreikius;

Or. en

Justification

The social economy needs to clearly identified and supported within the measure on an equal 
footing with SMEs and entrepreneurship. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 161
5 straipsnio 2 dalis

2) aplinka ir rizikos prevencija, o būtent 
reikia:

2) aplinka ir rizikos prevencija, o būtent, be 
kita ko, reikia:

Or. en
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Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 162
5 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

aa) turizmą, įskaitant gamtos ir kultūros 
turto, kaip turizmo tvaraus vystymosi 
potencialo skatinimą, kultūros paveldo 
apsaugą ir gausinimą atsižvelgiant į 
ekonomikos plėtrą, paramą turizmo 
paslaugų teikimo gerinimui sukuriant 
naujas didesnės pridėtinės vertės 
paslaugas, kai galima aiškiai įrodyti, jog tai 
padidins konkrečios vietovės bendrąsias 
nacionalines pajamas.

Or. en

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets plays an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 163
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) skatinti investicijas į užterštų teritorijų ir 
žemės atnaujinimą ir su biologine įvairove ir 
„Natura 2000“ susijusios infrastruktūros 
plėtrą, tokiu būdu remiant kaimo tvarią 
ekonominę plėtrą ir diversifikavimą;

a) skatinti investicijas į užterštų, jau 
veikiančių pramoninių ar apleistų teritorijų 
ir žemės atnaujinimą, ir su aplinkosaugos 
teisės aktų įgyvendinimu, biologine įvairove 
ir „Natura 2000“ administravimu susijusios 
infrastruktūros plėtrą, tokiu būdu remiant 
kaimo tvarią ekonominę plėtrą ir 
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diversifikavimą;

Or. en

Justification

The scope of eligible activities covered should be augmented to include derelict and 
brownfield sites and land.  Brownfield land can be defined as any land or premises which has 
previously been used or developed and is not currently fully in use, although it may be 
partially occupied or utilised. It may also be vacant, derelict or contaminated.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 164
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) skatinti investicijas į užterštų teritorijų ir 
žemės atnaujinimą ir su biologine įvairove ir 
„Natura 2000“ susijusios infrastruktūros 
plėtrą, tokiu būdu remiant kaimo tvarią 
ekonominę plėtrą ir diversifikavimą;

a) skatinti investicijas į užterštų teritorijų ir 
žemės atnaujinimą bei miestų žaliųjų zonų 
plėtrą ir su biologine įvairove ir „Natura 
2000“ susijusios infrastruktūros plėtrą, tokiu 
būdu remiant kaimo tvarią ekonominę plėtrą 
ir diversifikavimą;

Or. en

Justification

The environmental aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 165
5 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

a a) turizmą, įskaitant gamtos ir kultūros 
turto, kaip turizmo tvaraus vystymosi 
potencialo skatinimą, kultūros paveldo 
apsaugą ir gausinimą atsižvelgiant į 
ekonomikos plėtrą, paramą turizmo 
paslaugų teikimo gerinimui sukuriant 
naujas didesnės pridėtinės vertės paslaugas

Or. en
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Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets plays an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 166
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir 
žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir „Natura 
2000“ plėtojimą, tokiu būdu padedant plėtoti 
tvarią ekonomiką ir įvairinti kaimo vietoves;

a)  skatinti investicijas į kietų ir skystų 
atliekų tvarkymą, užterštoms vietoms ir 
žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir „Natura 
2000“ plėtojimą, tokiu būdu padedant plėtoti 
tvarią ekonomiką ir įvairinti kaimo vietoves;

Or. el

Justification

Given the magnitude of the problem, it is important to make express reference to the 
management of solid and liquid waste among the priorities for ERDF support in the 
environmental sector. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 167
5 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

aa) atlikti pertvarkymą, įskaitant: taršos 
padarinių tyrimą, kariniams tikslams 
naudotų vietovių atgaivinimą ir jų 
grąžinimą civiliniam naudojimui, 
renatūralizavimą ar apželdinimą, kovinių 
medžiagų likvidavimą, kareivinių pastatų ir 
teritorijos rekonstravimą ir modernizavimą, 
siekiant atgimimo ekonominėje, socialinėje
ir kultūrinėje srityse bei su jomis 
susijusiose srityse, šiame kontekste ypač 
paramos teikimą MVĮ.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 168
5 straipsnio 2 dalies b punktas

b) skatinti energijos efektyvumą ir 
atsinaujinančios energijos gamybą;

b) skatinti energijos efektyvumą ir 
atsinaujinančios energijos gamybą, 
veiksmingų energijos valdymo sistemų 
plėtrą ir taršos CO2 bei kitomis 
kenksmingomis medžiagomis mažinimą;

Or. de

Justification

Reflects URBAN II (2000/C 141 04), point 12, fifth indent. 

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 169
5 straipsnio 2 dalies b punktas

b) skatinti energijos efektyvumą ir
atsinaujinančios energijos gamybą;

b) skatinti energijos efektyvumą, 
atsinaujinančios energijos gamybą, tvarią 
technologijų plėtrą, atliekų tvarkymą ir 
perdirbimą; 

Or. en

Justification

In the context of promoting the environmental aspects of sustainable development within the 
regional competitiveness and employment objective, the stimulation of sustainable 
technological development, waste management and recycling should also be viewed as 
crucial.   
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 170
5 straipsnio 2 dalies c punktas

c) skatinti švarų miestų visuomeninį 
transportą;

c) skatinti aplinkos neteršiantį transportą, 
naudojant integruotas viešojo transporto 
priemones, kurios yra pajėgesnės, 
pelningesnės ir mažiau teršiančios aplinką, 
ir dviratininkus bei pėsčiuosius; 
intelektualias ryšių priemones, skatinančias 
mažinti asmeninių automobilių naudojimą;

Or. de

Justification

Wording taken from URBAN II (2000/C 141 04), point 12, fourth indent.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 171
5 straipsnio 2 dalies c punktas

c) skatinti švarų miesto visuomeninį 
transportą;

c) skatinti visiems, taip pat ir neįgaliesiems 
asmenims, prieinamą švarų miesto 
visuomeninį transportą; 

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler

Pakeitimas 172
5 straipsnio 2 dalies d punktas
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d) kurti planus ir priemones, kaip užkirsti 
kelią gamtiniams ir technologiniams 
pavojams ir kaip su jais tvarkytis.

d) kurti planus ir priemones, kaip užkirsti 
kelią gamtiniams ir technologiniams 
pavojams ir kaip su jais tvarkytis bei 
sušvelninti verslo ir namų ūkių veiklos 
poveikį aplinkai;

Or. en

Justification

Many regions face a number of sustainable development challenges, particularly in the 
context of the anticipated levels of economic and physical growth and the predicted impacts 
of climate change. Equally, the sustainability appraisals of both the regional economic 
strategy and the regional spatial strategy have identified the potential impacts of the 
predicted levels of growth upon the region’s environment, particularly highlighting issues 
such as sustainable supplies of water and energy and managing the predicted increases in 
waste and transport across the region.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 173
5 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) įgyvendinti 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią bendruosius 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
reglamentavimo principus1;
––––––––––––––
OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. de

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

Pakeitimas 174
5 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

(da) kurti atliekų tvarkymo, vandens 
tiekimo ir nuotėkų apdorojimo 
infrastruktūrą.



AM\562438LT.doc 77/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Pakeitimą pateikėMargie Sudre 

Pakeitimas 175
5 straipsnio 3 punktas

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

3) galimybė naudotis bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su transeuropiniais transporto tinklais, 
regioniniais geležinkelių centrais, oro 
uostais ir uostais, arba su multimodalinėmis 
platformomis, suteikiant geležinkelių 
linijoms radialines linijas ir remiant regionų 
bei vietos vidaus vandenų kelius;

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su Europos pagrindinėmis magistralėmis, 
regioniniais geležinkelių centrais, oro 
uostais ir uostais, arba su multimodalinėmis 
platformomis, suteikiant geležinkelių 
linijoms radialines linijas ir remiant regionų 
bei vietos vidaus vandenų kelius, kabotažą, 
jūros linijas tarp mažiausių salų bei 
radialines oro linijas tarp didžiųjų oro 
uostų ir mažesnių;

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT, remiant prieigą prie tinklų, 
kuriant viešus naudojimosi internetu 
punktus, įrangą ir plėtojant paslaugas bei 
programas.

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT, remiant prieigą prie tinklų, 
kuriant viešus naudojimosi internetu 
punktus, įrangą ir plėtojant paslaugas bei 
programas.

Or. fr

Justification

Problems of access, particularly that of SMEs to ICTs, also exist in the major urban centres, 
especially in deprived areas. 
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Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 176
5 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

3) galimybė naudotis bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent, be 
kita ko:

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and urban local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 177
5 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose 
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

3) galimybė, ypač neįgaliesiems ir kitiems 
socialiai atskirtiems asmenims, ne 
pagrindiniuose miestuose naudotis bendrus 
ekonominius interesus tenkinančiomis 
transporto ir telekomunikacijų paslaugomis, 
būtent: 

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 178
5 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3) galimybė ne pagrindiniuose miestuose
naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

3) galimybė naudotis bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis transporto ir 
telekomunikacijų paslaugomis, būtent:

Or. nl

Justification

Even in urban centres ICT initiatives – for instance – can contribute to sustainable 
development. In view of increasing urbanisation it is undesirable to exclude this option in 
such areas. Besides, the term ‘major urban centre’ does not deliver sufficient clarity on areas 
eligible for subsidy.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 179
5 straipsnio 3 dalies a punktas

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su transeuropiniais tinklais, regioniniais 
geležinkelių centrais, oro uostais ir uostais, 
arba su multimodalinėmis platformomis, 
suteikiant geležinkelių linijoms radialines 
linijas ir remiant regionų bei vietos vidaus 
vandenų kelius;

a) stiprinti antrinius tinklus, gerinant ryšius 
su transeuropiniais tinklais, regioniniais 
geležinkelių centrais, oro uostais ir uostais, 
arba su multimodalinėmis platformomis, 
suteikiant geležinkelių linijoms radialines 
linijas, skatinant oro maršrutus tarp pirmos 
ir antros klasės oro uostų ir remiant regionų 
bei vietos vidaus vandenų kelius ir jūrų 
maršrutus, sujungiančius salas, ypač mažas 
salas;

Or. es

Justification

It is important for the development of these regions to be able to establish and improve 
internal communications and to facilitate interchange between areas that are rather distant 
from the main centres of development.
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 180
5 straipsnio 3 dalies aa punktas (naujas)

aa) suteikti stabilų ir tvarų užimtumo 
augimą greitai besiplečiančiose srityse ir 
vystyti užimtumo infrastruktūrą patenkinti 
spartėjančio augimo poreikius tikslinėse 
srityse naudojant verslo tinklus ir sektorių 
plėtrą, MVĮ kūrimo ir plėtros centrus bei 
paslaugas ir finansinius instrumentus, 
skirtus skatinti verslumą ir naujoves;

Or. en

Justification

There is an additional burden to regions in terms of provision of employment infrastructure to 
accommodate Lisbon associated growth, because regions have to support baseline projected 
regional jobs growth. The regulations make little reference to the Lisbon Strategy. What 
reference there is, points to the need to focus on supporting the most deprived economies. The 
Sustainable Communities Plan sets outs ambitious targets for regions. Failure to align 
structural funds reform to the Plan would represent a missed opportunity.

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Pakeitimas 181
5 straipsnio 3 dalies b punktas

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT, remiant prieigą prie tinklų, 
kuriant viešus naudojimosi internetu 
punktus, įrangą ir plėtojant paslaugas bei 
programas.

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT, remiant prieigą prie tinklų, 
kuriant viešus naudojimosi internetu 
punktus, įrangą ir plėtojant paslaugas bei 
programas, kartu įgyvendinant veiklos 
planus, susijusius su labai mažomis ir 
amatais besiverčiančiomis įmonėmis.

Or. fr

Justification

Access to information and communication technologies is essential for all enterprises. 
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Specific measures intended for very small enterprises and craft enterprises would be useful in 
encouraging such access.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 182
5 straipsnio 3 dalies b punktas

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT, remiant prieigą prie tinklų, 
kuriant viešus naudojimosi internetu 
punktus, įrangą ir plėtojant paslaugas bei 
programas.

b) sudaryti MVĮ galimybes efektyviai 
naudotis IRT sukuriant infrastruktūrą 
atokiausiuose regionuose, remiant prieigą 
prie tinklų, kuriant viešus naudojimosi 
internetu punktus, įrangą ir plėtojant 
paslaugas bei programas.

Or. el

Justification

The existence of infrastructure in the most remote regions does not exclude these regions from 
the development of other forms of working such as teleworking

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 183
5 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) sudaryti visapusiškas koncepcijas
siekiant užtikrinti tvarią krizių ištiktų 
miesto vietovių, vidutinio dydžio ir mažų 
miestų − administracinių centrų, 
priemiesčių plėtrą bei gerinti miestų ir 
apylinkių ryšius:
i) derinti priemonių taikymo sritis: 
ekonomiką, užimtumą, socialinę sritį, 
aukštąsias mokyklas ir švietimą, kultūrą, 
miestų statybą ir nedirbamos žemės plotų 
panaudojimą, aplinkos apsaugą, transportą 
ir kitas technines infrastruktūras;

ii) vykdyti bendros ekonominės svarbos 
funkcijas, palaikant miestų ir apylinkių 
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ryšius;

iii) kurti infrastruktūras, kurios savo 
apimtimi atitinka vietos ir užimtumo plėtrą; 
suteikti paramą vietos paslaugų teikimo 
įstaigoms, kurios pagalba turi būti 
kuriamos darbo vietos, išskyrus Europos 
socialinio fondo (ESF) finansuojamas
priemones;

iv) stiprinti vietos ir regionų partnerystę ir 
rengti plėtros forumus, siekiant tiesioginio 
gyventojų dalyvavimo;

v) vykdyti naujoviškus ir eksperimentinius 
bandomuosius ir parodomuosius projektus, 
skatinančius tvarią miestų plėtrą.

Or. de

Justification

Corresponds to the urban development referred to in Article 8 and requires special measures, 
so ERDF involvement must be broadened and spelled out in detail.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 184
5 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) teikti tiesioginę paramą investicijoms į 
MVĮ, padedančią sukurti ir išlaikyti darbo 
vietas.

Or. de

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

Pakeitimas 185
5 straipsnio 3a dalis (nauja)
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3a. miestų atgaivinimas:
a) suteikti ir gerinti socialines viešojo 
naudojimo priemones;
b) skatinti tvarią miestų plėtrą, ypač 
atsižvelgiant į energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimą, vandens taupymą, 
atliekų perdirbimą, ir gausinti žaliąsias 
zonas bei gerinti esančias;
c) pertvarkyti miestus ir sudaryti 
infrastruktūrą ekonominės veiklos 
skatinimui ir prieigai prie naujų 
informacinės visuomenės technologijų;
d) gerinti prieinamumą, remti viešąjį 
transportą ir pašalinti architektūrines 
kliūtis. 

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

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

Pakeitimas 186
5 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Pagalba vietovėms, turinčioms ypatingų 
sunkumų ar gamtinių kliūčių:
a) gerinti transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūrą siekiant išspręsti šių vietovių 
prieinamumo problemas;
b) skatinti ekonominę veiklą, naudojančią 
vietinį tokių vietovių potencialą (gerinti 
infrastruktūrą turistams, remti amatininkų 
gaminius ir t.t.);
c) gerinti gamtinę aplinką.

Or. es
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Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 187
6 straipsnio -1 ir -1a dalys (naujos)

-1) Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
apima kaimo vietoves palei vidaus sienas 
bei tam tikras kaimo vietoves palei išorines 
sienas. Jis taip pat apima tam tikras 
besiribojančias pakrančių vietoves. Būtina 
padėti kaimynystėje esančių vietovių 
valdžios institucijoms kartu spręsti bendras 
problemas, susijusias pvz. su miestų, kaimų 
ir pakrančių vietovių plėtra, ekonominių 
santykių skatinimu ir parama MVĮ 
tinklams.

-1a) Taikant priemones, skirtas skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą platesniąja 
prasme, valstybės narės ir regionai privalo 
patikrinti plėtros kontekste, ar pagal 
INTERREG III B programą nustatytos 13 
tarptautiniam bendradarbiavimui tinkamų 
regionų grupių yra prasmingos ir 
veiksmingos. Šis patikrinimas atliekamas, 
siekiant kartu su Komisija nustatyti eilę 
tarptautiniam bendradarbiavimui tinkamų 
ir pakankamai susijusių regionų grupių, 
kurias sieja bendri interesai ir galimybės. 
Pagrindinis dėmesys šiame 
bendradarbiavime turi būti skiriamas 
tarptautiniams strareginiams prioritetams, 
tokiems kaip MTTP, informacinė 
visuomenė, aplinka, rizikos prevencija ir 
integruotas vandens išteklių valdymas. 

Or. de
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Justification

The Hatzidakis interim report and the Fava working document (Amendment 24 relating to 
Article 6) stress the need to repeat European priorities and general rules explicitly. This text 
from the general provisions needs to be repeated in order to prevent differing national 
interpretations jeopardising European priorities and objectives. The general provisions are in 
the form of a Council regulation. The ERDF Regulation is a joint European Parliament and 
Council regulation.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 188
6 straipsnis

Pagal „Europos teritorinio 
bendradarbiavimo“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skiriama:

Pagal „Europos teritorinio 
bendradarbiavimo“ tikslą ERPF pagalba 
daugiausia skiriama integruotai tvariai 
teritorinei plėtrai, būtent:

Or. en

Justification

Sustainable development should be at the heart of the ERDF

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 189
6 straipsnio 1 dalis

1. plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir 
socialinę veiklą, taikant bendras tvaraus 
teritorijų vystymo strategijas, pirmiausia:

1. plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir 
socialinę veiklą, taikant bendras tolygaus, 
tvaraus tarpvalstybinių regionų teritorijų 
vystymo strategijas, pirmiausia:

a) skatinant verslumą ir ypač MVĮ, turizmo, 
kultūros ir tarpvalstybinės prekybos
plėtojimą;

a) skatinant tarpvalstybines prekybos ir 
verslo sistemas verslumą ir ypač MVĮ, 
turizmo, kultūros, aukštųjų mokyklų ir 
mokslinių tyrimų infrastruktūros ir jų 
veiklos plėtojimą;

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą;

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą, bendrą rizikos prevenciją;

ba) skatinant tvarią kaimo plėtrą;
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c) mažinant izoliavimą, tam tikslui sudarant 
geresnes galimybes naudotis transportu, 
informaciniais ir ryšių tinklais bei 
paslaugomis, tarptautinėmis vandens, 
nuotekų ir energijos sistemomis; ir

d) mažinant izoliavimą, tam tikslui sudarant 
geresnes galimybes naudotis transportu, 
informaciniais ir ryšių tinklais bei 
paslaugomis, tarptautinėmis vandens, 
nuotekų ir energijos sistemomis; ir

d) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač 
sveikatos, kultūros ir švietimo sektoriuose;

e) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač 
sveikatos, kultūros ir švietimo sektoriuose;
ea) kuriant bendrą visapusišką koncepciją 
tvariai „miestų- brolių“ (miestų, kuriuos 
skiria tik valstybinė siena) plėtrai ir 
pagerinant tų miestų ir apylinkių ryšį.

Be to, ERPF gali padėti skatinti 
tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
vietos užimtumo iniciatyvas, vienodas 
galimybes, mokymą ir socialinę integraciją, 
keitimąsi žmogiškaisiais ištekliais ir MTTP 
priemonėmis.

Be to, ERPF gali padėti skatinti 
tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
vietos užimtumo iniciatyvas, vienodas 
galimybes, mokymą ir socialinę integraciją, 
keitimąsi žmogiškaisiais ištekliais ir MTTP 
priemonėmis.
Remiantis tarpvalstybinėmis veiklos 
programomis pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuosatas gali būti įsteigtas ribotą 
finansavimo priemonių dalį sudarantis 
fondas smulkiems veiksmams, kuriuose 
dalyvauja vietos subjektai, finansuoti, 
kuriam suteikiamos visuotinės dotacijos. 
Nedidelio masto veiksmais laikomi 
veiksmai, kurių vertė yra iki 300 000 EUR.

Or. de

Justification

Concerning the final paragraph: there is such a fund in INTERREG III A in the current 
programming period. It is making a substantial contribution to building links between 
neighbouring regions, which is a key precondition for the successful implementation of a 
cross-border operational programme.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 190
6 straipsnio 1 dalis

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

1) plėtoti tarpvalstybinę ekonominę ir 
socialinę veiklą, įskaitant veiklą abipus salų 
valstybių sienų, taikant bendras tvaraus 
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teritorijų vystymo strategijas, pirmiausia: 

Or. en

Justification

Island states have particular difficulties creating and developing co-operation activities with 
neighbouring member states, due to natural geographical handicaps.  Exclusion from a whole 
area of Territorial Co-operation activity is unacceptable.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 191
6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2) nacionaliniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį jūrinių regionų 
bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

2) nacionaliniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį ar daugiašalį jūrinių 
regionų bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

Or. es

Justification

Cooperation between maritime regions could also be multilateral. 

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 192
6 straipsnio 1 dalies a punktas

a) skatinant verslumą ir ypač MVĮ, turizmo, 
kultūros ir tarpvalstybinės prekybos 
plėtojimą;

a) skatinant verslumą ir ypač MVĮ, turizmo, 
kultūros, sporto ir tarpvalstybinės prekybos 
plėtojimą;

Or. de

Justification

Sport also has a major contribution to make to European territorial cooperation.
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Pakeitimas 193
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą;

b) skatinant aplinkos apsaugą ir bendrą jos 
tvarkymą bei rizikos prevenciją apsaugos 
nuo katastrofų srityje;

Or. de

Justification

Disaster management has a clear cross-border dimension and should be covered by ERDF 
measures.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 194
6 straipsnio 1 dalies c punktas

c) mažinant izoliavimą, tam tikslui sudarant 
geresnes galimybes naudotis transportu, 
informaciniais ir ryšių tinklais bei 
paslaugomis, tarptautinėmis vandens, 
nuotekų ir energijos sistemomis; ir

c) mažinant izoliavimą, tam tikslui sudarant 
geresnes galimybes naudotis transportu, 
informaciniais ir ryšių tinklais bei 
paslaugomis, tarptautinėmis vandens, 
nuotekų ir energijos sistemomis; ir 
geresniais tarpsieniniais jūrinių regionų 
ryšiais; ir

Or. en

Justification

It is important to prioritise "cross-border" co-operation between maritime regions, as well as 
"transnational" co-operation (Article 6, 2)  

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 195
6 straipsnio 1 dalies baigiamasis sakinys

Be to, ERPF gali padėti skatinti Be to, ERPF gali padėti skatinti tvarias 
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tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
vietos užimtumo iniciatyvas, vienodas 
galimybes, mokymą ir socialinę integraciją, 
keitimąsi žmogiškaisiais ištekliais ir MTTP 
priemonėmis.

bendruomenes, tarpvalstybinių darbo rinkų 
integraciją, vietos užimtumo iniciatyvas, 
vienodas galimybes, mokymą ir socialinę 
integraciją, keitimąsi žmogiškaisiais 
ištekliais ir MTTP priemonėmis.

Or. en

Justification

The concept of sustainable communities should be embedded in cross border activity

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 196
6 straipsnio 1 dalies d punktas

d) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač 
sveikatos, kultūros ir švietimo sektoriuose.

d) plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir 
bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač 
sveikatos, kultūros, sporto ir švietimo 
sektoriuose.

Or. de

Justification

Sport also has a major contribution to make to European territorial cooperation.

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 197
6 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) kovojant su nusikalstamumu ir saugant 
sienas.

Or. el

Justification

It is absolutely necessary to include combating crime and protecting borders among ERDF 
priorities for achieving 'European territorial cooperation', since they are directly linked with 
the EU's objectives in the field of justice and home affairs. Moreover, the existence of these 
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phenomena undermines regional development and the investment climate.  

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 198
6 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) skatinant decentralizuotą INTERREG 
valdymo modelį.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 199
6 straipsnio 2 dalis

2) nacionaliniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį jūrinių regionų 
bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

2) nacionaliniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį jūrinių regionų 
bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti pagal 
„platesnės kaimynystės veiksmų planą“, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

Or. pt

Justification

Consistent with the ‘Commission Communication – Third progress report on economic and 
social cohesion’ (COM(2004)0107).

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 200
6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
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2) tarptautiniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį jūrinių regionų 
bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

2) tarptautiniam bendradarbiavimui tarp 
valstybių narių, įskaitant dvišalį jūrinių 
regionų bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

Or. en

Justification

It has to be made clear that transnational co-operation applies only to the Member states. 
Otherwise this article could be interpreted as making possible the participation of third 
countries in the transnational co-operation co-financed by ERDF. This state of things would 
be contradictory to the objective of the cohesion policy which is to assist Member states.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 201
6 straipsnio 2 dalis

2) tarptautiniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį jūrinių regionų 
bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

2) tarptautiniam bendradarbiavimui, 
įskaitant dvišalį ar daugiašalį jūrinių 
regionų bendradarbiavimą, kurti ir plėtoti, 
finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi 
skatinančius tinklus ir veiksmus, laikantis 
šių prioritetų:

Or. es

Justification

Cooperation between maritime regions could also be multilateral. 

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 202
6 straipsnio 2 dalis

2. tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant 
dvišalį jūrinių regionų bendradarbiavimą, 
kurti ir plėtoti, finansuojant integruotą 
teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir 

2. tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant 
dvišalį jūrinių regionų bendradarbiavimą, 
kurti ir plėtoti, finansuojant integruotą 
teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir 
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veiksmus, laikantis šių prioritetų: veiksmus, ypač laikantis šių prioritetų:

Or. de

Justification

The priorities proposed by the Commission are defined too narrowly and do not take 
sufficient account of the widely differing geographical conditions, regional requirements and 
practical opportunities for action in the various parts of Europe.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 203
6 straipsnio 2 dalis

2. tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant 
dvišalį jūrinių regionų bendradarbiavimą, 
kurti ir plėtoti, finansuojant integruotą 
teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir 
veiksmus, laikantis šių prioritetų:

2. tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant 
dvišalį jūrinių regionų bendradarbiavimą, 
kurti ir plėtoti, finansuojant integruotą 
teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir 
veiksmus, ypač laikantis šių prioritetų:

Or. de

Justification

The priorities proposed by the Commission are defined too narrowly and do not take 
sufficient account of the widely differing geographical conditions, regional requirements and 
practical opportunities for action in the various parts of Europe.

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

Pakeitimas 204
6 straipsnio 2 dalies b punktas

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
tarpvalstybinius ruožus, geresnes galimybes 
vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir transnacionaliniais tinklais 
ir platformomis, geresnę nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveiką bei pažangių 
ryšių ir informacinių technologijų skatinimą;

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
tarpvalstybinius ruožus, geresnes galimybes 
vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir transnacionaliniais tinklais 
ir platformomis, geresnę nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveiką bei pažangių 
logistikos, ryšių ir informacinių technologijų 
skatinimą;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 205
6 straipsnio 2 dalies b punktas

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
tarpvalstybinius ruožus, geresnes galimybes 
vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir transnacionaliniais tinklais 
ir platformomis, geresnę nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveiką bei pažangių 
ryšių ir informacinių technologijų skatinimą;

b) geresnių prieigos sąlygų sudarymas, 
įskaitant investicijas į transeuropinių tinklų 
ruožus, geresnes galimybes vietos ir regiono 
mastu naudotis nacionaliniais ir 
transnacionaliniais tinklais ir platformomis, 
geresnę nacionalinių ir regioninių sistemų 
sąveiką bei pažangių ryšių ir informacinių 
technologijų skatinimą;

Or. en

Justification

The TENs are by definition transnational and all parts of a network are crucial, not only the 
cross border elements.

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pakeitimas 206
6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą.

c) rizikos prevencija bei klimato pokyčiai, 
įskaitant jūrų saugumo skatinimą ir apsaugą 
nuo potvynių, jūrų ir vidaus vandenų taršos, 
erozijos, žemės drebėjimų ir griūčių 
prevenciją bei apsaugą nuo jų, taip pat 
įskaitant biologinę įvairovę, aplinkos 
valdymą, tvarią energijos gamybą.
Programos gali apimti įrangos tiekimą ir 
infrastruktūros plėtojimą, nacionalinių 
pagalbos planų rengimą ir įgyvendinimą, 
bendras rizikos planavimo sistemas ir 
bendrų priemonių, kurios skirtos gamtinių ir 
technologinių pavojų prevencijai, stebėsenai 
ir kontrolei, kūrimą.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 207
6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą;

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, klimato 
pokyčių jūrų ir vidaus vandenų taršos, 
erozijos, žemės drebėjimų, tropinių ciklonų, 
vulkanų išsiveržimų, griūčių, miškų gaisrų 
ir dykumų atsiradimo prevenciją bei 
apsaugą nuo jų. Programos gali apimti 
įrangos tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą;

Or. fr

Justification

Tropical cyclones are also a source of major risk for some of the European Union’s 
outermost regions.

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

Pakeitimas 208
6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, sausros, 
klimato pokyčių, jūrų ir vidaus vandenų 
taršos, erozijos, žemės drebėjimų, 
ugnikalnių išsiveržimų, griūčių, miško 
gaisrų ir dykumėjimo prevenciją bei
apsaugą nuo jų. Programos gali apimti 
įrangos tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
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prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą. sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą.

Or. es

Justification

We should try to ensure that the list of risk factors is as exhaustive as possible so that all risks 
are covered.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 209
6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą.

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, klimato 
pokyčių, jūrų ir vidaus vandenų taršos, 
erozijos, žemės drebėjimų, ugnikalnių 
išsiveržimų, taifūnų, griūčių, miško gaisrų 
ir dykumėjimo prevenciją bei apsaugą nuo 
jų. Programos gali apimti įrangos tiekimą ir 
infrastruktūros plėtojimą, nacionalinių 
pagalbos planų rengimą ir įgyvendinimą, 
bendras rizikos planavimo sistemas ir 
bendrų priemonių, kurios skirtos gamtinių ir 
technologinių pavojų prevencijai, stebėsenai 
ir kontrolei, kūrimą.

Or. el

Justification

In keeping with the reasoning for your rapporteur's proposals, typhoons are also likely to 
cause vast damage. Unfortunately, there have been cases where, owing to carelessness or 
failure to carry out checks, scientific research has created environmental problems.

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 210
6 straipsnio 2 dalies c punktas
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c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą.

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, klimato 
pokyčių, jūrų ir vidaus vandenų taršos, 
erozijos, ypač krantų, hidrologinių 
nelaimių, žemės drebėjimų, ugnikalnių 
išsiveržimų, griūčių, miško gaisrų ir 
dykumėjimo prevenciją bei apsaugą nuo jų. 
Programos gali apimti įrangos tiekimą ir 
infrastruktūros plėtojimą, nacionalinių 
pagalbos planų rengimą ir įgyvendinimą, 
bendras rizikos planavimo sistemas ir 
bendrų priemonių, kurios skirtos gamtinių ir 
technologinių pavojų prevencijai, stebėsenai 
ir kontrolei, kūrimą.

Or. it

Justification

The purpose of this amendment is to mention phenomena of several other types that are of 
great concern to many Member States and should consequently be added to the initial list so 
as to be included among the priorities for European territorial cooperation.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 211
6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas ir bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, kūrimą.

c) rizikos prevencija bei klimato pokyčiai, 
įskaitant jūrų saugumo skatinimą ir apsaugą 
nuo potvynių, jūrų ir vidaus vandenų taršos, 
erozijos, žemės drebėjimų ir griūčių 
prevenciją bei apsaugą nuo jų. Programos 
gali apimti įrangos tiekimą ir infrastruktūros 
plėtojimą, nacionalinių pagalbos planų 
rengimą ir įgyvendinimą, bendras rizikos 
planavimo sistemas, bendrų priemonių, 
kurios skirtos gamtinių ir technologinių 
pavojų prevencijai, stebėsenai ir kontrolei, 
kūrimą ir instrumentų, skirtų gerinti 
aplinkos valdymą ir tvarią energijos 
gamybą, vystymą.

Or. en
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Justification

Combating climate change is a key focus of the Union's environment policy and, as such, 
should also be central to the Union's Cohesion Policy.  The development of instruments to 
improve environmental management and sustainable energy production can contribute 
towards this goal. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 212
6 straipsnio 2 dalies d punktas

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais, 
kūrimas, įskaitant tarpuniversitetinių tinklų 
kūrimą, ryšių kūrimą, siekiant įvertinti, kaip 
MTTP įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse, kūrimą.

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais, 
kūrimas, įskaitant tarpuniversitetinių tinklų 
kūrimą, taip juos veiksmingai integruojant į 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, ryšių 
kūrimą, siekiant įvertinti, kaip MTTP 
įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse, kūrimą.

Or. pt

Justification

Consistent with Commission communication COM(2002)0565 of 16 October 2002.

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

Pakeitimas 213
6 straipsnio 2 dalies d punktas

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi klausimais, 
kūrimas, įskaitant tarpuniversitetinių tinklų 

d) mokslinių ir technologinių tinklų, 
susijusių su transnacionalinių regionų 
subalansuoto vystymosi bei technologinių 
skirtumų mažinimo klausimais, kūrimas
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kūrimą, ryšių kūrimą, siekiant įvertinti, kaip 
MTTP įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse, kūrimą.

įskaitant tarpuniversitetinių tinklų kūrimą, 
ryšių kūrimą, siekiant įvertinti, kaip MTTP 
įstaigos ir tarptautiniai MTTP centrai 
keičiasi mokslo žiniomis ir technologijomis, 
transnacionalinių MTTP išteklių dalybos 
konsorciumų plėtojimą, technologijų 
perdavimo institucijų giminiavimąsi, bendrų 
finansinės inžinerijos priemonių, skirtų 
MTTP remti mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse, kūrimą.

Or. es

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 214
6 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) subalansuota erdvinė plėtra, tvirtesnis 
bendradarbiavimas ir bendri veiksmai dėl 
tvarios plėtros bei geresnis teritorinių 
struktūrų supratimas, plėtros tendencijos ir 
regionų ateities vaidmens Europos ir 
pasaulio ekonomikoje erdvinės pasekmės, 
paremtos nuosekliu ir policentriniu vienas 
kitą papildančių miestų, miestelių, kaimo 
vietovių, pakrančių ir pakraščių regionų 
modeliu.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 215
6 straipsnio 2 dalies db punktas (naujas)
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db) gamtinių išteklių ir kultūrinio paveldo 
apsauga, gamtinės regionų aplinkos 
apsauga ir gerinimas, gamtos turtų 
išsaugojimas ir vystymas bei žmogaus 
sukurtos aplinkos ir kultūrinio paveldo 
apsauga ir gerinimas, efektyvių, ilgalaikių, 
integruotų tvarios plėtros strategijų 
kūrimas ir aiškesnio vaizdo apie gamtinius 
išteklius ir kultūrinį paveldą suformavimas 
bei būdas, kuriuo jie gali būti sėkmingai 
integruoti į transnacionalines strategijas.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 216
6 straipsnio 2 dalies dc punktas (naujas)

dc) bendradarbiavimas jūrininkystės 
klausimais, įskaitant uostų tinklo vystymą, 
gabenimo paslaugas, ekonominius ryšius 
tarp uostų ir ryšius tarp uostų ir krašto 
gilumos rajonų.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 217
6 straipsnio 2 punkto 2 pastraipa (nauja)

Siekdama, kad bendradarbiavimo erdvė 
būtų kuo glaudesnė ir joje būtų diegiami 
realūs teritorinio vystymosi projektai, 
Komisija turi stebėti, kad  nustatant ir 
nubrėžiant transnacionalines zonas, 
kurioms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslu gali būti suteiktas 
finansavimas, būtų atsižvelgiama į 
teritorinį aspektą.

Or. fr

Justification

The definition and delimitation of transnational cooperation zones must go beyond the 
administrative boundaries of each Member State and create cohesive territorial areas that 
will have a strong and common interest in cooperating.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 218
6 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) bendradarbiavimas versle ir vystant 
MVĮ, taip pat ir turizmo srityje, kultūros, 
švietimo ir sveikatos sektoriuje bei remiant 
tvarias bendruomenes.

Or. en

Justification

This will help to attain the Lisbon Goals.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 219
6 straipsnio 2 dalies db punktas (naujas)
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db) miesto ir kaimo erdvės planavimo 
klausimai su aiškia transnacionaline 
dimensija, kaip apibrėžta Europos erdvės 
plėtros perspektyvoje.

Or. en

Justification

These issues are a fundamental part of the European Spatial Development Perspective and a 
priority theme where significant progress has been made under current programmes. 

Pakeitimą pateikė Thijs Berman

Pakeitimas 220
6 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. nl

Justification

We need to step up cooperation and a good way of doing so is to boost the development of 
joint projects in various policy areas, and not to stop at the exchange of experience and 
creation of networks.      

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 221
6 straipsnio 3 dalis

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

didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios institucijų ryšius, įvairiems 
regionams plėtojant bendrus projektus 
vienoje ar keletoje politikos sričių, 
skatinant keitimąsi patirtimi 5 straipsnio 1 ir 
2 dalyse bei 8 straipsnyje nurodytose srityse, 
įskaitant visą Bendriją apimančias 
bendradarbiavimo tinklų programas ir 
veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų 
rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje 
stebėjimą ir analizę.

Or. nl

Justification

As well as mutual consultation, to step up cooperation the joint approach to setting up and 
implementing projects will help to improve the outcome of interregional cooperation. So 
action of this kind must not be left out. See also Amendment 7 by the rapporteur.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 222
6 straipsnio 3 dalis

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

3) tarpregioninio bendradarbiavimo 
vystymo ir regioninės politikos 
veiksmingumui didinti, skatinant regioninės 
ir vietos valdžios institucijų ryšius ir 
keitimąsi patirtimi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
bei 8, 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodytose 
srityse, įskaitant visą Bendriją apimančias 
bendradarbiavimo tinklų programas ir 
veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų 
rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje 
stebėjimą ir analizę.

Or. fr

Justification

Interregional cooperation should be included under the ‘European territorial cooperation’ 
objective.
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Pakeitimą pateikėBernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 223
6 straipsnio 3 dalis

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

3) tarpregioninio bendradarbiavimo 
vystymo ir regioninės politikos 
veiksmingumui didinti, skatinant regioninės 
ir vietos valdžios institucijų ryšius ir 
keitimąsi patirtimi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
bei 8, 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodytose 
srityse, įskaitant visą Bendriją apimančias 
bendradarbiavimo tinklų programas ir 
veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų 
rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje 
stebėjimą ir analizę.

Or. fr

Justification

Interregional cooperation must be possible under the ‘European territorial cooperation’ 
objective because if it is decided solely by the joint management of programmes under the 
‘Convergence’ and ‘Regional cooperation and employment’ objectives, regions that are not 
eligible under these objectives will not be able to engage in interregional cooperation. 
Moreover, such interregional cooperation must also be possible for rural areas, fisheries-
dependent areas, areas with natural handicaps and the outermost regions.

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 224
6 straipsnio 3 dalis

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

3)  regioninės politikos veiksmingumui 
didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios bei viešųjų įstaigų ryšius ir 
keitimąsi patirtimi 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 
5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 8 straipsnyje 
nurodytose srityse, įskaitant visą Bendriją 
apimančias bendradarbiavimo tinklų 
programas ir veiksmus, apimančius tyrimus, 
duomenų rinkimą bei vystymosi tendencijų 
Bendrijoje stebėjimą ir analizę.

Or. en
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Justification

The current wording is too restrictive.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 225
6 straipsnio 3 dalis

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

3. regioninės politikos veiksmingumui 
didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios institucijų ryšius ir keitimąsi 
patirtimi bei reglamento (EB) Nr. 1260/99 
10 straipsnyje nurodytus partnerius, šios 
Direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 
8 straipsnyje nurodytose srityse, įskaitant 
visą Bendriją apimančias bendradarbiavimo 
tinklų programas ir veiksmus, apimančius 
tyrimus, duomenų rinkimą bei vystymosi 
tendencijų Bendrijoje stebėjimą ir analizę.

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 226
6 straipsnio 3 dalis

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

3) regioninės politikos veiksmingumui 
didinti, skatinant regioninės ir vietos 
valdžios institucijų ryšius ir keitimąsi 
patirtimi ir projektų plėtra 5 straipsnio 1 ir 2 
dalyse bei 8, 9, 10 ir 11 straipsniuose 
nurodytose srityse, įskaitant visą Bendriją 
apimančias bendradarbiavimo tinklų 
programas ir veiksmus, apimančius tyrimus, 
duomenų rinkimą bei vystymosi tendencijų 
Bendrijoje stebėjimą ir analizę.

Or. en
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Justification

The amendment serves a clarification of the article and underlines the importance of project 
developing for territorial cooperation. 

Pakeitimą pateikėJean Marie Beaupuy

Pakeitimas 227
6 straipsnio 3 punktas

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

3) tarpregioninio bendradarbiavimo 
vystymo ir regioninės politikos 
veiksmingumui didinti, skatinant regioninės 
ir vietos valdžios institucijų ryšius ir 
keitimąsi patirtimi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
bei 8, 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodytose 
srityse, įskaitant visą Bendriją apimančias 
bendradarbiavimo tinklų programas ir 
veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų 
rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje 
stebėjimą ir analizę.

Or. fr

Justification

It is important to include interregional cooperation under the ‘territorial cooperation’ 
objective.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 228
7 straipsnio a ir b punktai

a) PVM; a) išbraukta
b) skolos palūkanos; b) skolos palūkanos ir kitos išlaidos bei 

rinkliavos, patirtos dėl skolos, išskyrus, kai 
tą skolą sukelia Komisijos sulaikyti 
mokėjimai, kai turi būti išsiaiškintos 
taisyklės ir vėliau Komisijos nuogąstavimai 
pasirodo esą be pagrindo;

Or. en
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Justification

There are cases, where the Commission has suspended payments, and driven projects started 
in good faith into debt. If the Commission's concerns prove to be groundless, the participants 
of the project should not be forced to bear the burden of the debt they incurred through no 
fault of their own.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski ir Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 229
7 straipsnis

Toliau išvardytoms išlaidoms padengti 
negali būti skiriama ERPF pagalba:

Toliau išvardytoms išlaidoms padengti 
negali būti skiriama ERPF pagalba:

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

b) skolos palūkanos; b) skolos palūkanos;
c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10% 
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10% 
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

d) būstas; d) būstas, išskyrus socialinį būstą ir išlaidas 
savivaldybių infrastruktūrai gyvenamųjų 
namų statybvietėms;

e) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas.

e) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 230
7 straipsnio d) punktas

d) būstas; d) būstas, išskyrus išlaidas, susijusias su 
socialinio būsto renovacija;

Or. fr

Justification

According to the regulations, sustainable development and reduction in energy costs are 
among the principal objectives which the Commission intends to pursue in this reform of the 
Structural Funds.
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 231
7 straipsnis

Toliau išvardytoms išlaidoms padengti 
negali būti skiriama ERPF pagalba:
a) PVM;

b) skolos palūkanos;

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10% 
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

d) būstas;

e) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas.

Toliau išvardytoms išlaidoms padengti 
negali būti skiriama ERPF pagalba:
a) grąžintinas PVM;

b) skolos palūkanos;

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10% 
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

d) naujo būsto statyba;

e) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas.

Or. en

Justification

1. Non-eligibility of VAT increases the real costs of the projects launched in the frame of 
structural aid. The growing costs can be a real obstacle in the realisation of projects, 
diminishing the ability of absorbing structural funds (it is especially the case of New EU 
Member States).

2. The mobilisation of the ERDF to support housing related expenses in order to rehabilitate 
deprived areas is very important for the New EU Member States because it makes possible 
the realisation of development objectives within the frame of the cities revitalisation 
programmes.

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 232
7 straipsnio a punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;  

Or. en
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Justification

To be consistent with current practice and the proposed treatment of VAT in the draft 
European Social Fund Regulation. This would ensure that genuine VAT costs can be included 
as eligible expenditure.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 233
7 straipsnio a punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Or. de

Justification

To ensure consistency among the draft regulations, the wording in Article 7 of the ERDF 
regulation must correspond to that in the draft regulation on the European Social Fund.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 234
7 straipsnio a punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Or. en

Justification

I oppose general exclusion of VAT as eligible expenditure. Under current rules only 
reimbursable VAT is excluded. The subjects submitting projects who are not VAT payers such 
as local and regional municipalities would be strongly harmed as VAT forms an 
indispensable part of the project´s costs. Moreover, it would be reasonable to harmonise this 
eligibility rule with the ESF Regulation proposal that excludes from eligibility only 
reimbursable VAT. 

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 235
7 straipsnio a punktas
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a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Or. en

Justification

This would ensure that the rule endorses previous and ongoing practice for ERDF 
programmes. It would also comply with the provisions of the ESF regulation and so avoid 
incomprehensible discrepancies within the European cohesion policy

Pakeitimą pateikė Rolf Berend, Markus Pieper

Pakeitimas 236
7 straipsnio a punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Or. de

Justification

To ensure consistency among the draft regulations, the wording in Article 7 of the ERDF 
regulation must correspond to that in the draft regulation on the European Social Fund.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 237
7 straipsnio a punktas

a) PVM; išbraukta

Or. pt

Justification

That VAT should be considered eligible expenditure has not only been shown to be necessary 
in the light of practical experience, but is also required in order to ensure consistency with 
the proposals for the future regulation on the European Social Fund.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 238
7 straipsnio c punktas

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10%
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 20%
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

Or. en

Justification

It would be preferable to preserve the current rate of 20% with regard to the needful 
flexibility.

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 239
7 straipsnio c punktas

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10%
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

c) žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 15%
visų tinkamų išlaidų tai operacijai;

Or. it

Justification

If the expenditure incurred in the purchase of land is limited to 10%, projects will, in some 
cases, be impossible to carry out. Subject to stringent checks, greater latitude should 
therefore be allowed regarding the figure to be put on eligible expenditure, which should total 
not more than 15% of the amount earmarked for a project.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 240
7 straipsnio d punktas

d) būstas; d) būstas su tam tikromis išimtimis 
įskaitant operacijų kategorijas, turinčias 
socialinę reikšmę, pvz. renovacija, 
nugriovimas ir būsto pervedimas į 
nuolatinę valstybės nuosavybę (užtikrinant 
valstybės nuosavybės teisės tęstinumą 
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mažiausiai papildomiems 10 metų) blogos 
būklės vietovėse;

Or. en

Justification

The eligibility of expenditure for constructing or restructuring residential buildings, for 
specific social vulnerable categories appears to be consistent with the social objectives of 
European Cohesion. The basic argument for this is that the housing related problems if they 
are mishandled would lead to serious economic, environmental and social problems.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 241
7 straipsnio d punktas

d) būstas; d) būstas, išskyrus priemones, skirtas 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
miestų gyvenamųjų rajonų 
stambiaplokščiuose namuose už sumą, 
neviršijančią 10% visų tinkamų išlaidų tai 
operacijai;

Or. en

Justification

Environmental problems of urban areas are narrowly linked with the weak energy efficiency 
of the panel houses in the deteriorated urban neighbourhoods. To tackle this problem it would 
be useful if there was a possibility of co-financing from the ERDF.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 242
7 straipsnio d punktas

d) būstas; d) būstas, išskyrus priemones tvariai 
atnaujinti namus stambiaplokščiuose 
miestų gyvenamuosiuose rajonuose už 
sumą, neviršijančią 10% visų tinkamų 
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išlaidų tai operacijai;

Or. en

Justification

Large-panel prefabricated housing represents a very serious problem exceeding frontiers of 
individual member states. The EU assistance in necessary to resolve it and thus to avoid 
ongoing negligence resulting in the concentration of social and environmental problems in 
these specific urban neighbourhoods. Deterioration of panel housing is clearly a European 
problem that requires a European solution. It is impossible for the states and municipalities 
to tackle this problem on their own. Allowing the co-financing from the ERDF would be very 
useful in this context. 

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 243
7 straipsnio d punktas

d) būstas; d) būstas, išskyrus plokštinių namų 
atnaujinimą

Or. en

Justification

Revitalization of the panel housing estates is the main urban challenge for many cities across 
the European Union. Not only that these declining estates gather higher criminality and pose 
risk of social exclusion but they are also highly energetically demanding and thus create 
environmental problems and inefficiencies. Such a challenge and risk prevention should have 
been responded on the European multi-level governance basis.

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella

Pakeitimas 244
7 straipsnio da punktas (naujas)

da) nauja statyba;

Or. it
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Justification

The above clarification is necessary because when it is not intended to increase the housing 
stock, as would be the case in, for example, urban renewal works, house-building could be 
covered by expenditure eligible for ERDF financing.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 245
8 straipsnis

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų 
laukų“ pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimas ir plėtojimas gali būti 
derinami su priemonėmis, skatinančiomis 
verslumą, vietos užimtumo ir 
bendruomenės plėtojimą, taip pat paslaugų 
teikimą gyventojams, atsižvelgiant į 
kintančias demografines struktūras.

2. Nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. 
(...) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
finansavimas priemonėms, teikiamas pagal 
„regionų konkurencingumo ir užimtumo“ 
tikslą ir patenkantis į reglamento (EB) Nr. 
(...) dėl Europos socialinio fondo taikymo 
sritį, padidinamas iki 10% aptariamo 
prioriteto.

išbraukta

Or. en

Justification

The General Regulation already sets out that the Structural Funds should promote 
competitiveness in urban (and rural) areas. Each region is different and it should be left up to 
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the regions to decide what is applicable to them.  

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 246
8 straipsnio 1 dalis

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 
4 dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies 
b punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 
4 dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies 
b punkte ir šio reglamento 4 ir 
5 straipsniuose minima tvaria miestų
plėtra, ERPF remia dalyvavimą skatinančių 
bendrų strategijų kūrimą, kad būtų 
sprendžiamos gausios miestų aglomeracijų ir 
vidutinio dydžio bei mažų miestų−
administracinių centrų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams ir 
kitomis šios Direktyvos 4 ir 5 straipsniuose 
nurodytomis priemonėmis pagal integruotą 
koncepciją, atsižvelgiant į kintančias 
demografines struktūras.

Or. de

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 247
8 straipsnio 1 dalis

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų, kūrimą, kad būtų sprendžiamos 

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu ilgalaikiu miestų 
vystymusi, ERPF remia dalyvavimą 
skatinančių bendrų strategijų, skirtų 
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gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

ilgalaikiam augimui stiprinti kūrimą, kad 
būtų sprendžiamos gausios miestų 
aglomeracijų ekonominės, aplinkos ir 
socialinės problemos.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis inovacijas 
ir žinių ekonomiką, verslumą, vietos 
užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, taip 
pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Or. fr

Justification

Linguistic amendment: it concerns the knowledge economy.

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pakeitimas 248
8 straipsnio 1 dalis

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos, remia 
prieigos barjerų, su kuriais susiduria 
neįgalieji asmenys miesto aplinkoje, 
pašalinimą ir reikalauja laikytis 
prieinamumo kriterijų rengiant miestų 
plėtros projektus, finansuojamus ERPF.

Or. en

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
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in urban policy and planning.  In particular urban development must explicitly recognize the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 249
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF 
remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos.  

1. Atliekant veiksmus, susijusius su 
reglamento (EB) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte minimu miestų atgaivinimu, ERPF:

- remia dalyvavimą skatinančių bendrų 
strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miestų aglomeracijų ekonominės, 
aplinkos ir socialinės problemos;

- remia prieigos barjerų, su kuriais 
susiduria neįgalieji asmenys miesto 
aplinkoje, pašalinimą ir reikalauja laikytis 
prieinamumo kriterijų rengiant miestų 
plėtros projektus, finansuojamus ERPF.

Or. en

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning. In particular urban development must explicitly recognize the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 250
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 

Fizinės aplinkos atkūrimas, energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas miestų 
gyvenamųjų rajonų stambiaplokščiuose 
namuose, „rudųjų laukų“ pertvarkymas, 
istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas 
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taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

ir plėtojimas gali būti derinami su 
priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Or. en

Justification

See justification to the Art. 7 letter d). Given the importance of the increase of energy 
efficiency for the environmental aspect of urban dimension, the explicit reference to this type 
of measures should be mentioned.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 251
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, priemonės 
tvariai atnaujinti namus 
stambiaplokščiuose miestų 
gyvenamuosiuose rajonuose, „rudųjų 
laukų“ pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimas ir plėtojimas gali būti 
derinami su priemonėmis, skatinančiomis 
verslumą, vietos užimtumo ir bendruomenės 
plėtojimą, taip pat paslaugų teikimą 
gyventojams, atsižvelgiant į kintančias 
demografines struktūras.

Or. en

Justification

See justification to the Art. 7 letter d).

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone

Pakeitimą pateikė 252
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas, apgriuvusių 
miesto dalių atgaivinimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo, aplinkos ir bendruomenės 
plėtojimą, taip pat paslaugų teikimą 
gyventojams, atsižvelgiant į kintančias 
demografines struktūras.    

Or. it

Justification

The regeneration of decayed urban areas and protection of the environment deserve to be 
taken specifically into account within the urban dimension, in keeping with the Lisbon and 
Göteborg strategies.

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 253
8 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
atkūrimu, apie kurį kalbama reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies a punkte 
ir 36 straipsnio 4 dalies b punkte, ERPF 
palaiko į dalyvavimą nukreiptų integruotų 
strategijų vystymą siekiant išspręsti gausybę 
ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių 
problemų, su kuriomis susiduria didieji 
miestai.

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto
tvariu vystymu, apie kurį kalbama 
reglamento (ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte, ERPF palaiko į dalyvavimą 
nukreiptų integruotų strategijų vystymą 
siekiant stiprinti tvarų augimą ir išspręsti 
gausybę ekonominių, aplinkos apsaugos ir 
socialinių problemų didžiuosiuose 
miestuose.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas bei kultūrinės 
infrastruktūros ir kultūros paslaugų 
vystymas gali būti derinami su priemonėmis, 
skatinančiomis naujovių diegimą ir žiniomis 
pagrįstą ekonomiką, verslumą, vietos 
užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, taip 
pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.



AM\562438LT.doc 119/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Justification

The investments in the field of sport infrastructure and cultural services have a considerable 
influence on the social and economic situation in the region. They create new job perspectives 
and tourist attractions as well as improve the quality of life of the local inhabitants. That's 
why it is very important to include the culture issues in this article.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 254
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
atkūrimu, apie kurį kalbama reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies a punkte 
ir 36 straipsnio 4 dalies b punkte, ERPF 
palaiko į dalyvavimą nukreiptų integruotų 
strategijų vystymą siekiant išspręsti gausybę 
ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių 
problemų, su kuriomis susiduria didieji 
miestai.

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto
tvariu vystymu, apie kurį kalbama 
reglamento (ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte, ERPF palaiko į dalyvavimą 
nukreiptų integruotų strategijų vystymą 
siekiant stiprinti tvarų augimą ir išspręsti 
gausybę ekonominių, aplinkos apsaugos ir 
socialinių problemų didžiuosiuose 
miestuose.

Or. en

Justification

Given the crucial role of urban areas for regional development, it is important for the 
effectiveness of cohesion policy and their contribution to the Lisbon and Gothenburg 
objectives, that structural funding is more explicitly related to urban needs and potential in 
the regions. This can be achieved by introducing sustainable urban development actions, 
which should include, but at the same time go beyond, “urban regeneration” measures.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 255
8 straipsnio 1 dalis

1. . Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
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atkūrimu, apie kurį kalbama reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies a punkte 
ir 36 straipsnio 4 dalies b punkte, ERPF 
palaiko į dalyvavimą nukreiptų integruotų 
strategijų vystymą siekiant išspręsti gausybę 
ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių 
problemų, su kuriomis susiduria didieji 
miestai.

tvariu vystymu, apie kurį kalbama 
reglamento (ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies a punkte ir 36 straipsnio 4 dalies b 
punkte, ERPF palaiko į dalyvavimą 
nukreiptų integruotų strategijų vystymą 
siekiant stiprinti tvarų augimą ir išspręsti 
gausybę ekonominių, aplinkos apsaugos ir 
socialinių problemų didžiuosiuose 
miestuose.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos ir būstų atkūrimas, „rudųjų 
laukų“ pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimas ir plėtojimas gali būti 
derinami su priemonėmis, skatinančiomis 
naujovių diegimą ir žiniomis pagrįstą 
ekonomiką, verslumą, vietos užimtumo ir 
bendruomenės plėtojimą, taip pat paslaugų 
teikimą gyventojams, atsižvelgiant į 
kintančias demografines struktūras.

Or. el

Justification

Often, the housing environment, which could have been developed in a highly beneficial 
manner, has been left to decay as part of a complex of problems facing certain areas. It is 
important to revive those areas where regeneration would mean that there is no need for new 
infrastructure projects or where the character of the area would be restored.

Pakeitimą pateikė Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Pakeitimas 256
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
atkūrimu, apie kurį kalbama reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies a punkte 
ir 36 straipsnio 4 dalies b punkte, ERPF 
palaiko į dalyvavimą nukreiptų integruotų 
strategijų vystymą siekiant išspręsti gausybę 
ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių 
problemų, su kuriomis susiduria didieji 
miestai.

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
atkūrimu, apie kurį kalbama reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies a punkte  
ir 36 straipsnio 4 dalies b punkte, ERPF 
palaiko į dalyvavimą nukreiptų integruotų 
strategijų vystymą siekiant išspręsti gausybę 
ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių 
problemų, su kuriomis susiduria miestų
vietovės.

Or. en
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Justification

Economic, environmental and social problems need to be addressed in all urban areas, not 
just in urban agglomerations

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 257
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras. 

Fizinės aplinkos atkūrimas, žmogaus 
sukurtos aplinkos atgaivinimas, pvz. 
renovacija, nugriovimas ar būsto 
pervedimas į nuolatinę valstybės nuosavybę 
(užtikrinant valstybės nuosavybės teisės 
tęstinumą mažiausiai papildomiems 10 
metų), aplinkos gerinimas aplink pastatus, 
energijos vartojimo efektyvumo didinimas 
ir atsinaujinančios energijos projektai 
blogos būklės miestų vietovėse, „rudųjų 
laukų“ pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimas ir plėtojimas gali būti 
derinami su priemonėmis, skatinančiomis 
naujovių diegimą ir žiniomis pagrįstą 
ekonomiką, verslumą, vietos užimtumo ir 
bendruomenės plėtojimą, taip pat paslaugų 
teikimą gyventojams, atsižvelgiant į 
kintančias demografines struktūras.

Or. en

Justification

The importance of the housing sector in case of urban rehabilitation is higher in the New 
Member States than in the former ones, as the demolition, replacement and renovation of the 
substandard housing stock is a key issue. As a matter of fact, no rehabilitation may have a 
proper outcome without the serious restructuring of the housing stock. The second part of the 
amendment aims at promoting the goals set by the Lisbon agenda.

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

Pakeitimas 258
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras.

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės plėtojimą, 
taip pat paslaugų teikimą gyventojams, 
atsižvelgiant į kintančias demografines 
struktūras ir tvarų mobilumą.

Or. es

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 259
8 straipsnio 1a dalis (naujas)

1a. ERPF, be kita ko, padeda pašalinti su 
dizainu susijusias kliūtis, kad neįgalūs 
žmonės turėtų prieigą ir naudotųsi meno 
eksponavimo vietomis, muziejais ir parodų 
erdvėmis. 

Or. it

Justification

Removing design-related barriers, and a general accessibility requirement to help people 
with disabilities, applying also to leisure areas, should be listed among the specific aims of 
the ERDF, since this is entirely in keeping with the principles and values informing the 
Union.  

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella

Pakeitimas 260
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Fizinės aplinkos atkūrimas, „rudųjų laukų“ 
pertvarkymas, istorinio ir kultūrinio paveldo
išsaugojimas ir plėtojimas gali būti derinami 
su priemonėmis, skatinančiomis verslumą, 
vietos užimtumo ir bendruomenės
plėtojimą, taip pat paslaugų teikimą
gyventojams, atsižvelgiant į kintančias 

Miestų aplinkos gerinimas pertvarkant
„ruduosius laukus“ bei apsaugant ir 
plėtojant istorinį bei kultūrinį paveldą, turi
būti derinami numatant tinkamas
priemones, skatinančias verslumą, vietos 
užimtumo ir vietinio gyvenimo būdo 
plėtojimą, taip pat įsteigiant paslaugas



AM\562438LT.doc 123/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

demografines struktūras. piliečiams atsižvelgiant į kintančias 
demografines struktūras.

Or. it

Justification

The second part of Article 8(1) has been reworded in order to make the point that the 
strategies referred to in the first part may encompass a range of problems and are intended to 
improve the environment in general.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 261
8 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. (...) 
33 straipsnio 2 dalies, ERPF finansavimas 
priemonėms, teikiamas pagal „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą ir 
patenkanti į reglamento (EB) Nr. (...) dėl 
Europos socialinio fondo taikymo sritį, 
padidinamas iki 10% aptariamo prioriteto.

2. Nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. (...) 
33 straipsnio 2 dalies, ERPF finansavimas 
priemonėms, teikiamas pagal „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą ir 
patenkanti į reglamento (EB) Nr. (...) dėl 
Europos socialinio fondo taikymo sritį, 
padidinamas daugiausiai iki 20% aptariamo 
prioriteto.

Or. en

Justification

Building on the positive experience of the URBAN Community Initiative, the ERDF should be 
allowed to fund ESF-type measures in urban areas up to 20%, in order to allow urban areas 
to define in a more flexible way the appropriate measures to tackle local challenges. 

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 262
8 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. (...) 
33 straipsnio 2 dalies, ERPF finansavimas 
priemonėms, teikiamas pagal „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą ir 
patenkanti į reglamento (EB) Nr. (...) dėl 
Europos socialinio fondo taikymo sritį, 

2. Nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. 
(...) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
finansavimas priemonėms, teikiamas pagal 
„Konvergencijos“ tikslą ir „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą ir 
patenkanti į reglamento (EB) Nr. (...) dėl 
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padidinamas iki 10% aptariamo prioriteto. Europos socialinio fondo taikymo sritį, 
padidinamas iki 20% aptariamo prioriteto.  

Or. en

Justification

The objective is to make it possible the higher financial assistance of ERDF when this is 
necessary for the satisfactory implementation of the project falling within the operational 
programme of ESF. Besides, there is no relevant reason to limit this rule only to the 
"Regional competitiveness and employment" objective since many operations co-financed 
from the European Social Fund fall within the "Convergence" objective. That is why I 
propose to extend it also to the "Convergence" objective.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 263
9 straipsnis

Kaimo vietovės ir nuo žvejybos 
priklausančios vietovės

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad 
priemonės, kurias pagal reglamentą (EB)
Nr. (...) bendrai finansuoja Europos žemės 
ūkio kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), bei 
veiksmai, kuriuos pagal reglamentą (EB) 
Nr. (...) bendrai finansuoja Europos 
žuvininkystės fondas (EŽF) ir programos, 
kurias bendrai finansuoja ERPF, papildytų 
vienos kitas ir derėtų. 

ERPF intervencija į kaimo vietoves ir nuo 
žvejybos priklausančias vietoves labiausiai 
susijusi su ekonominiu šių vietovių 
įvairinimu, įskaitant:
1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti;
2) telekomunikacinių tinklų ir paslaugų 
kaimo vietovėse plėtojimo pagreitinimą; 
3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;
4) miesto ir kaimo vietovių ryšių stiprinimą;
5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą.

išbraukta
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Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad,
viena vertus, EŽŪKPF bendrai 
finansuojami veiksmai bei EŽF bendrai 
finansuojami veiksmai bei, kita vertus, 
ERPF bendrai finansuojami veiksmai 
papildytų vieni kitus ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 
3 ir 5 punktuose numatytiems veiksmams 
valstybės narės, rengdamos veiklos 
programas, apibrėžia aiškius kriterijus, 
kurie leistų atskirti, kuriuos kaimo 
vietovėms skirtus veiksmus turi pagal šį 
straipsnį finansuoti ERPF arba pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 1 
dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are  
applicable to them.   

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 264
9 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad 
priemonės, kurias pagal reglamentą (EB) Nr. 
(...) bendrai finansuoja Europos žemės ūkio 
kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), bei 
veiksmai, kuriuos pagal reglamentą (EB) Nr. 
(...) bendrai finansuoja Europos 
žuvininkystės fondas (EŽF) ir programos, 
kurias bendrai finansuoja ERPF, papildytų 
vienos kitas ir derėtų.

Valstybės narės ir regioninės bei vietinės
valdžios institucijos užtikrina, kad 
priemonės, kurias pagal reglamentą (EB) Nr. 
(...) bendrai finansuoja Europos žemės ūkio 
kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), bei 
veiksmai, kuriuos pagal reglamentą (EB) Nr. 
(...) bendrai finansuoja Europos 
žuvininkystės fondas (EŽF) ir programos, 
kurias bendrai finansuoja ERPF, papildytų 
vienos kitas ir derėtų.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Catherine Stihler

Pakeitimas 265
9 straipsnio 2 dalis

ERPF intervencija į kaimo vietoves ir nuo 
žvejybos priklausančias vietoves labiausiai 
susijusi su ekonominiu šių vietovių 
įvairinimu, įskaitant:

ERPF intervencija į kaimo vietoves ir nuo 
žvejybos priklausančias vietoves labiausiai 
susijusi su priemonėmis, skirtomis kovoti su 
aplikosaugos ir socialinėmis problemomis, 
su kuriomis susiduria tos vietovės, ir 
poreikiu plėtoti įvairinimo priemones, 
įskaitant:

1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti; 1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti;
2) telekomunikacinių tinklų ir paslaugų 
kaimo vietovėse plėtojimo pagreitinimą;

2) telekomunikacinių tinklų ir paslaugų 
kaimo vietovėse plėtojimo pagreitinimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;

4) miesto ir kaimo vietovių ryšių stiprinimą; 4) miesto ir kaimo vietovių ryšių stiprinimą;
5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą;

6) verslumo skatinimą ir vietinio užimtumo 
skatinimo priemones;
7) Bendrijos vystymąsi.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 266
9 straipsnio 1-5 dalys

1) infrastruktūrą prieinamumui pagerinti; 1) infrastruktūrą prieinamumui ir regionų 
patrauklumui pagerinti;

2) telekomunikacinių tinklų ir paslaugų 
kaimo vietovėse plėtojimo pagreitinimą;

2) telekomunikacinių tinklų ir paslaugų 
kaimo vietovėse plėtojimo ir kokybiškų 
darbo vietų, nepriklausančių žemės ūkio ir 
žuvininkystės sektoriams, kūrimo 
pagreitinimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą ypač MVĮ, amatų įmonių ir 
įmonių steigimo rėmimą;
3a) iš Europos socialinio fondo (ESF) 
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finansuojamoms priemonėms 
nepriklausančių švietimo ir mokslinių 
tyrimų įstaigų plėtojimą kaimuose;

4) miesto ir kaimo vietovių ryšių stiprinimą; 4) miesto ir kaimo vietovių ryšių stiprinimą;
4a) kultūros įstaigų ir kultūrinio gyvenimo 
kokybės gerinimą;

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą.
Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
pagal nacionalinį strateginį veiksmų planą
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF. Šis atskyrimas yra 
techninės prigimties ir negali pakenkti 
tolygiai integruotai plėtrai.

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 267
9 straipsnio 2 dalis

ERPF intervencija į kaimo vietoves ir nuo 
žvejybos priklausančias vietoves labiausiai 
susijusi su ekonominiu šių vietovių 
įvairinimu, įskaitant:

ERPF intervencija į kaimo vietoves ir nuo 
žvejybos priklausančias vietoves labiausiai 
susijusi, nepakenkiant tvarumo principui,
su ekonominiu šių vietovių įvairinimu, 
įskaitant:

Or. pt
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Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001.  

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 268
9 straipsnio 2 dalies 5 punktas

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) tvarų turizmo ir kaimo patogumų 
plėtojimą.

Or. pt

Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001.     

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 269
9 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.

Valstybės narės ir regioninės bei vietinės 
valdžios institucijos užtikrina, kad, viena 
vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pakeitimas 270
9 straipsnio 2 pastraipos 3 punktas

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą;

3) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams 
nepriklausančių naujų ekonominės veiklos 
rūšių plėtojimą bei labai mažų ir amatais 
besiverčiančių įmonių kūrimą, augimą ir 
vystymąsi;

Or. fr

Justification

Support for these enterprises is an important rural development measure. Very small 
enterprises play an important role in job creation. 

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 271
9 straipsnio 2 dalies 5 punktas

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) tvarių turizmo ir kaimo patogumų būdų 
plėtojimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 272
9 straipsnio 2 dalies 5 punktas

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) tvaraus turizmo ir kaimo patogumų 
plėtojimą. 

Or. en
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Justification

Complies with previous references to tourism and the Gothenburg agenda

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 273
9 straipsnio 2 dalies 5a punktas (naujas)

5a) biokuro gamybą ir / ar energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių vartojimą.

Or. en

Justification

The rural areas should contribute to the ambitious target of the European Union of 
producing 12% of its gross income energy consumption by using renewable energy sources.

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 274
9 straipsnio 2 dalies 5a punktas (naujas)

5a) kultūrinio paveldo apsaugą, kultūros 
infrastruktūros ir folklorinės kultūros 
vystymą.

Or. en

Justification

The investments in the field of cultural infrastructure have an important influence on the 
social and economic situation in the region. They are the source of new jobs and contribute to 
the improvement of the quality of life of the local inhabitants. 

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 275
9 straipsnio 2 dalies 5b punktas (naujas)

5b) investicijas į energijos vartojimo 
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efektyvumą (infrastruktūrą, techninę 
paramą ir informacijos teikimą galutiniams 
vartotojams).

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 276
9 straipsnio paskutinė dalis

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės ir 
atitinkami partenriai, rengdami veiklos 
programas, apibrėžia aiškius kriterijus, kurie 
leistų atskirti, kuriuos kaimo vietovėms 
skirtus veiksmus turi pagal šį straipsnį 
finansuoti ERPF arba pagal reglamento (EB) 
Nr. (...) 49 straipsnio 1 dalies a, b ir i 
punktus – EŽŪKPF, arba kuriuos veiksmus, 
skirtus nuo žvejybos priklausančioms 
vietovėms, turi pagal reglamento (EB) Nr. 
(...) (...) straipsnį finansuoti EŽF. Be to jie 
turi užtikrinti, kad panaudojant iš 
sanglaudos politikos į EŽŪKPF ir FEP 
perkeltus finansinius resursus, būtų 
tinkamai laikomasi pusiausvyros tarp 
sektorių aspekto (žemės ūkis ar žvejyba) ir 
teritorinio aspekto.

Or. fr

Justification

Financial resources transferred from the cohesion policy to these new instruments must not
be used solely to support traditional agricultural and fishing activities when the integrated 
territorial development of these areas requires economic diversification. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 277
9 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, 
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio 
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.

Valstybės narės ir regionai užtikrina, kad, 
viena vertus, EŽŪKPF bendrai finansuojami 
veiksmai bei EŽF bendrai finansuojami 
veiksmai bei, kita vertus, ERPF bendrai 
finansuojami veiksmai papildytų vieni kitus 
ir derėtų. Šiuo tikslu 1, 3 ir 5 punktuose 
numatytiems veiksmams valstybės narės, jų 
regionai ir vietinės valdžios institucijos
rengdamos veiklos programas, apibrėžia 
aiškius kriterijus, kurie leistų atskirti, 
kuriuos kaimo vietovėms skirtus veiksmus 
turi pagal šį straipsnį finansuoti ERPF arba 
pagal reglamento (EB) Nr. (...) 49 straipsnio
1 dalies a, b ir i punktus – EŽŪKPF, arba 
kuriuos veiksmus, skirtus nuo žvejybos 
priklausančioms vietovėms, turi pagal 
reglamento (EB) Nr. (...) (...) straipsnį 
finansuoti EŽF.  

Or. en

Justification

Actions affecting sub-national areas should be decided in consultation with the regions and 
local authorities concerned, especially when criteria are being set.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 278
10 straipsnis

Vietovės su gamtinėmis kliūtimis

ERPF bendrai finansuojamose regioninėse 
programose, skirtose reglamento (EB) Nr. 
(...) 52 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytoms vietovėms su gamtinėmis 
kliūtimis, ypatingas dėmesys skiriamas 
konkrečioms tų vietovių problemoms.

išbraukta
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Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su 
kultūriniu paveldu susijusioms ekonominės 
veiklos rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti 
tausojantį gamtinių išteklių naudojimą ir 
turizmo sektorių.

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are 
applicable to them.   

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 279
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nukrypstant nuo šio reglamento 3 
straipsnio 2 dalies, ERPF bendrai 
finansuoja einamąsias išlaidas vietovėse, 
kurios yra dvigubai nepalankioje padėtyje 
pagal reglamento (EB) Nr. (…) 
52 straipsnio 3 dalies b punktą, siekiant 
kompensuoti papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl šių vietovių ypatingų bruožų, 
išskyrus produktus, patenkančius į 
Sutarties I priedą:
a) parama prekių transportavimo 
paslaugoms, įsikūrimo pagalba transporto 
paslaugoms.
b) parama kovojant su problemomis, 
susijusiomis su vietine darbo rinka.
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Or. el

Justification

This amendment relates to the islands affected by the additional transport costs resulting from 
the disadvantages they face owing to their geographical position which require special 
attention in the context of territorial, economic and social cohesion (as recognised in Article 
III-220 of the Treaty on the Constitution). 

Pakeitimą pateikė Michl Ebner

Pakeitimas 280
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti ekonominę 
ir socialinę integraciją ypač 
daugiakultūrėse ir daugiakalbėse vietovėse,
skatinti tausojantį gamtinių išteklių 
naudojimą ir turizmo sektorių.

Or. de

Justification

The use of ERDF funding in multicultural areas, in particular, should be referred to explicitly 
in this article. Multicultural and multilingual areas are usually in the vanguard when it comes 
to using the ERDF funding to promote different cultures and languages.

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 281
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, užkertančias 
kelią gyventojų skaičiaus mažėjimui ir 
skatinančias jo augimą, bei tuo pačiu metu 
užtikrinančias jų kultūrinį paveldą, ir
skatinti tausojantį gamtinių išteklių 
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naudojimą ir turizmo sektorių.

Or. es

Justification

The development difficulties facing areas with permanent natural disadvantages lead to 
depopulation as there are very great difficulties with access to employment.

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

Pakeitimas 282
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, ne tik su 
kultūriniu paveldu, bet ir su naujovėmis bei 
naujomis technologijomis, tinkamomis 
regiono specifikai (kaimo telecentrai ir t.t.),
susijusioms įvairioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Or. es

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 283
10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui pagerinti, su kultūriniu 
paveldu susijusioms ekonominės veiklos 
rūšims skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį 
gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo 
sektorių.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF 
pirmiausia padeda finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui visais lygiais pagerinti, 
su kultūriniu paveldu susijusioms tvarioms 
ekonominės veiklos rūšims skatinti, plėtoti ir 
diversifikuoti, skatinti tausojantį gamtinių 
išteklių naudojimą ir turizmo sektorių.

Or. pt
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Justification

Consistent with points 3 and 4 of the conclusions issued following the Göteborg European 
Council of 15 and 16 June 2001.     

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 284
11 straipsnio 1 dalis

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad kompensuotų 
papildomas išlaidas 4 straipsnyje nurodytose 
srityse ir toliau išvardytose papildomose 
srityse, išskyrus Sutarties I priede nurodytus 
produktus:

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies ir 
pagal EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį,
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad kompensuotų 
papildomas išlaidas 4 straipsnyje nurodytose 
srityse ir toliau išvardytose papildomose 
srityse, išskyrus Sutarties I priede nurodytus 
produktus:

Or. pt

Justification

The need to apply existing Treaty provisions, not least Article 299(2), should be made clear.

Pakeitimą pateikė Sérgio Marques

Pakeitimas 285
11 straipsnio 1 dalis

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad kompensuotų 
papildomas išlaidas 4 straipsnyje nurodytose 
srityse ir toliau išvardytose papildomose 
srityse, išskyrus Sutarties I priede nurodytus 
produktus:

(Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos 
neturi.)
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Or. pt

Justification

(Does not affect English version.)

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Fernando Fernández Martín

Pakeitimas 286
11 straipsnio 1 dalis

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad kompensuotų
papildomas išlaidas 4 straipsnyje nurodytose 
srityse ir toliau išvardytose papildomose 
srityse, išskyrus Sutarties I priede nurodytus 
produktus:

Atsižvelgdamas į papildomą asignavimą, 
minimą reglamento (EB) Nr. (...) 16 
straipsnio 1 dalies d punkte, ir nukrypdamas 
nuo šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies, 
ERPF padeda finansuoti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, kad neleistų
papildomoms išlaidoms 4 straipsnyje 
nurodytose srityse ir toliau išvardytose 
papildomose srityse, išskyrus Sutarties I 
priede nurodytus produktus, trukdyti 
bendrajai rinkai:

Or. es

Justification

The particular remoteness of these areas, and the difficulties involved in the transport of 
goods and scarcity of products that their markets provide, result in a significant restriction of 
these regions’ full integration in the market.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 287
12 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
rezultatai pagal 2001 m. liepos 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų poveikio aplinkai vertinimo1.
––––––––––––––
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1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 288
12 straipsnio 5 dalies b punktas

b) lentelė, kurioje visam programavimo 
laikotarpiui ir kiekvienam prioritetui yra 
nurodyta bendra Bendrijos skiriamo 
finansinio asignavimo suma, atitinkamo 
nacionalinio valstybės finansavimo suma ir 
ERPF įnašo dydis; 

b) lentelė, kurioje visam programavimo 
laikotarpiui ir kiekvienam prioritetui yra 
nurodyta bendra Bendrijos skiriamo 
finansinio asignavimo suma, atitinkamo 
bendro nacionalinio finansavimo suma ir 
ERPF įnašo dydis;  

Or. en

Justification

It would be desirable to calculate the contribution from the Funds in relation not to the 
national public expenditure but to the national total expenditure. The main objective is to 
make it possible to include into the eligible costs also private expenditure and thus to mobilise 
more effectively the private financing.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pakeitimas 289
12 straipsnio 5 dalies ba punktas (naujas)

ba) duomenys apie bendrąjį tam tikrų 
reikalavimų atitikimą ir kriterijus;

Or. de

Justification

The ERDF provides for eligibility according to national provisions. However, where cross-
border and transnational cooperation is concerned it is essential to determine jointly eligible 
expenditure and work out common criteria. Otherwise, genuinely joint projects will become 
much more difficult or even impossible.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 290
12 straipsnio 6 dalies b punktas

b) aprašomos stebėsenos ir vertinimo 
sistemos, taip pat stebėsenos komiteto 
sudėtis;

b) aprašomi bendrieji atrankos kriterijai,
stebėsenos ir vertinimo sistemos, taip pat 
stebėsenos komiteto sudėtis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 291
12 straipsnio 6 dalies ea punktas (naujas)

ea) susitarimų dėl regiono ir vietos valdžios 
institucijų dalyvavimo ruošiant programą ir 
kituose programos vykdymo etapuose 
aprašymas, kurį rengia kiekviena šalis 
narė, kartu su kitomis šalimis pateikianti 
veiklos programą, kaip nurodyta Tarybos 
reglamento (ET) Nr. (...) 10 straipsnyje;

Or. en

Justification

It is important that, for the purposes of the 'territorial cooperation' objective, Member States 
apply the rules of partnership. The Commission should therefore stipulate that the 
admissibility of operational programme proposals will be subject to a requirement for 
Member States to specify how they intend to apply those rules and how they intend to co-
operate with local  and regional authorities and groupings of cross-border co-operation.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 292
12 straipsnio 7 dalis

7) pagrindinių projektų preliminarus 
sąrašas, apibrėžtas reglamento (EB) Nr. 
(...) 38 straipsnyje, kuris turi būti pateiktas 
programavimo laikotarpiu.

išbraukta
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Or. en

Justification

To include a list of major projects before the start of the programme might be unduly limiting 
or raise false expectations and assumptions. 

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

Pakeitimas 293
12 straipsnio 7a ir 7b  dalys (naujos)

7a) Valstybės narės užtikrina, kad 
regioninės valdžios institucijos dalyvautų 
planuojant ir įgyvendinant pasienio ir 
tarptautines bendradarbiavimo operacijas.
7b) Turi būti įmanoma parengti pasienio 
bendradarbiavimo programų regioninio 
bendradarbiavimo paprogrames.
Administruojanti institucija užtikrina, kad 
kompetentingos regioninės valdžios 
institucijos dalyvautų sertifikavimo procese 
ir gali deleguoti tokių paprogramių 
administravimą regioninėms valdžios 
institucijoms.

Or. es

Justification

There is a need to ensure the participation of the regional authorities in the transfrontier and 
transnational cooperation programmes, together with the option to establish regional 
cooperation subprogrammes to improve the application of such programmes.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 294
12 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a) partnerių rekomendacijos dėl veiklos 
programos;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 295
12 straipsnio 2 dalis (nauja) 

Regionams, priskiriamiems prie tikslo 
„regioninis konkurencingumas ir 
užimtumas“, kurie susiduria su reglamento
(EB) Nr. (...) 52 straipsnyje nurodytomis 
natūraliomis ar geografinėmis kliūtimis, 
skiriamas papildomas 5 proc. finansavimas. 
Jei tokie regionai susiduria su keliomis 
kliūtimis vienu metu, finansavimas turi būti 
padidintas atsižvelgiant į šias kliūtis ir 
siekti iki 10 proc.

Or. fr

Justification

The increase of 5% in the ceiling of public expenditure co-financed by the Funds is 
interesting but it is too limited in scope to be able to overcome natural and demographic 
handicaps, often in combination, which are accelerating the process of depopulation in 
mountain and island areas. 

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 296
13 straipsnis

Išlaidų atitikimo tam tikriems 
reikalavimams taisyklės

Nepažeisdama reglamento (EB) Nr. (...) 55 
straipsnio Komisija, gavusi valstybės narės 
prašymą, gali pasiūlyti tam tikrų kategorijų 
išlaidų atitikimo tam tikriems 
reikalavimams taisykles, pakeičiančias 
nacionalines taisykles. Šios Bendrijos 
išlaidų atitikimo tam tikriems 
reikalavimams taisyklės priimamos 
Komisijos reglamentu, laikantis reglamento 

išbraukta
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(EB) Nr. (...) 104 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

Or. en

Justification

This article can be sonsidered redundant. Other non-eligible expenditures on the EU level 
are to be mentioned in article 7.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 297
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris veikia vadovaujančioje 
institucijoje. Jis padeda vadovaujančiajai 
institucijai ir priežiūros komitetui atlikti 
savo atitinkamas pareigas.

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris funkcijų prasme veikia 
vadovaujančioje institucijoje. Jis padeda 
vadovaujančiajai institucijai ir priežiūros 
komitetui atlikti savo atitinkamas pareigas.

Or. en

Justification

The Joint Technical Secretariat for a cooperation programme should not necessarily have to 
be physically located within the Managing Authority.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 298
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris veikia vadovaujančioje 
institucijoje. Jis padeda vadovaujančiajai 
institucijai ir priežiūros komitetui atlikti 
savo atitinkamas pareigas.

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris veikia nebūtinai
vadovaujančioje institucijoje. Jis padeda 
vadovaujančiajai institucijai ir priežiūros 
komitetui atlikti savo atitinkamas pareigas ir 
vykdo apmokymo priemones partneriams, 
siekiant suteikti jiems įgūdžius, reikalingus 
vykdyti savo su partneryste susijusias 
užduotis.



AM\562438LT.doc 143/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 299
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris veikia vadovaujančioje 
institucijoje. Jis padeda vadovaujančiajai 
institucijai ir priežiūros komitetui atlikti 
savo atitinkamas pareigas.

išbraukta

Or. de

Justification

In operational terms the managing authority is in a better position than the community of 
Member States concerned to set up a technical secretariat and enter into the relevant 
contractual relationships (see amendment relating to Article 14(2)).

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 300
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Valstybės narės įsteigia jungtinį techninį 
sekretoriatą, kuris veikia vadovaujančioje 
institucijoje. Jis padeda vadovaujančiajai 
institucijai ir priežiūros komitetui atlikti 
savo atitinkamas pareigas.

Vadovaujančioji institucija, pasitarusi su 
priežiūros komitetu, įsteigia bendrą 
techninį sekretoriatą, kuris veikia 
vadovaujančioje institucijoje. Jis padeda 
vadovaujančiajai institucijai, priežiūros 
komitetui ir auditorių grupei atlikti savo 
atitinkamas pareigas remiantis šio 
straipsnio 2 dalies nuostatomis. Siekiant 
palengvinti dideles teritorijas apimančio 
bendradarbiavimo įgyvendinimą, valstybės 
narės gali įkurti nacionalinius ryšių biurus.

Or. de

Justification

In operational terms the managing authority is in a better position than the community of 
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Member States concerned to set up a technical secretariat and enter into the relevant 
contractual relationships. The group of auditors also needs technical support from the 
secretariat for its work. With regard to transnational cooperation programmes covering large 
areas (at least), national contact points, in addition to the technical secretariats referred to 
above, have also proved their worth in the past, and should therefore also be explicitly 
mentioned as support structures eligible for co-financing.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 301
14 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete.

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete ir privalo stengtis užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atstovaujamos 
suinteresuotos regiono ir vietos valdžios 
institucijos bei bendradarbiavimo apipus 
sienos grupės.

Or. en

Justification

In keeping with the partnership and subsidiarity principles, Member States should allow local 
or regional authorities as well groupings of cross-border cooperation to be properly 
represented on monitoring committees.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 302
14 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete.

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete, užtikrindama, kad dalyvaujančios 
regioninės ir vietinės valdžios institucijos 
tinkamai atstovaujamos pagal institucinę 
struktūrą.
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Or. en

Justification

In the view of the successful role played by regional and local bodies during INTERREG III 
A, B and C, Member States would be in compliance with the principles of partnership and 
subsidiarity if they included representatives of regional and local authorities amongst their 
delegates to the monitoring committee of the operational programme. Representatives would 
be selected from the appropriate public body, on a case by-case-basis.

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 303
14 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete.

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete ir privalo stengtis užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atstovaujamos 
suinteresuotos regiono ir vietos valdžios 
institucijos pagal institucinę ir konstitucinę 
struktūrą.

Or. it

Justification

The involvement of regional and local government representatives – as proposed by the 
Committee of the Regions – will help to empower them in the management of the Structural 
Funds, as well as conforming to the general subsidiarity principle.     

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 304
14 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete.

3. Kiekviena veiklos programoje 
dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, 
kurie posėdžiauja reglamento (EB) Nr. (...) 
64 straipsnyje nurodytame priežiūros 
komitete ir privalo stengtis užtikrinti, kad 
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būtų tinkamai atstovaujamos 
suinteresuotos regiono ir vietos valdžios 
institucijos.

Or. en

Justification

Rapporteur's proposal is very good, this is a modification of it by deleting "seek to" between 
"and shall" and "provide for...". Member states must be able to guarantee appropriate 
representation of local or regional authorities in monitoring committees.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 305
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

3 a. Valstybės narės vykdo šias užduotis 
pagal su Komisija suderintą tvarkaraštį 
siekiant išvengti nereikalingo delsimo 
organizuojant ir įgyvendinant operatyvinę 
programą.

Or. en

Justification

Some Member States and government departments have unnecessarily delayed the setting up 
of the various mechanisms required for the implementation of funding programmes. This has 
created significant strain on the ability of the managing authority to meet spending targets. 
Member States and their government departments need to comply with an agreed timetable 
for set up of the programme to prevent this from happening in the future.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 306
15 straipsnis

Vadovaujančioji institucija atlieka 
reglamento (EB) Nr. (...) 59 straipsnyje 
numatytas užduotis, išskyrus užduotis, 
susijusias su operacijų ir išlaidų 
reguliarumu, atsižvelgiant į nacionalines ir 

Vadovaujančioji institucija atlieka 
reglamento (EB) Nr. (...) 59 straipsnyje 
numatytas užduotis, išskyrus užduotis, 
susijusias su operacijų ir išlaidų 
reguliarumu, atsižvelgiant į nacionalines ir 
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Bendrijos taisykles. Šiuo atžvilgiu jo pareiga 
tėra tikrinti, kad kiekvieno operacijoje 
dalyvaujančio pagalbos gavėjo išlaidas 
patvirtintų patvirtintas auditorius.

Bendrijos taisykles. Šiuo atžvilgiu jo pareiga 
tėra tikrinti, kad kiekvieno operacijoje 
dalyvaujančio pagalbos gavėjo išlaidas 
patvirtintų kvalifikuotas auditorius.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 307
16 straipsnio 2 dalis

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
patvirtintas auditorius galėtų patvirtinti 
išlaidas per du mėnesius.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kvalifikuotas auditorius galėtų patvirtinti 
išlaidas per du mėnesius.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient. 

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 308
19 straipsnio 2 dalis

2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 
susijusioms su bendradarbiavimo tinklais ir 
keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 6 
straipsnio 3 dalyje, apima bent tris pagalbos 
gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, esančių 
mažiausiai dviejose valstybėse narėse, kurie 
kiekvienoje operacijoje bendradarbiauja 
šiais būdais: bendras kūrimas, bendras 

2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 
susijusioms su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu ir bendradarbiavimo 
tinklais ir keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 
6 straipsnio 3 dalyje, apima bent tris 
pagalbos gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, 
esančių mažiausiai dviejose valstybėse 
narėse, kurie kiekvienoje operacijoje 
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įgyvendinimas, bendras aprūpinimas 
personalu ir bendras finansavimas.

bendradarbiauja šiais būdais: bendras 
kūrimas, bendras įgyvendinimas, bendras 
aprūpinimas personalu ir bendras 
finansavimas.

Or. fr

Justification

Interregional cooperation should be included under the ‘European territorial cooperation’ 
objective.

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 309
19 straipsnio 2 dalis

2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 
susijusioms su bendradarbiavimo tinklais ir 
keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 6 
straipsnio 3 dalyje, apima bent tris pagalbos 
gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, esančių 
mažiausiai dviejose valstybėse narėse, kurie 
kiekvienoje operacijoje bendradarbiauja 
šiais būdais: bendras kūrimas, bendras 
įgyvendinimas, bendras aprūpinimas 
personalu ir bendras finansavimas.

2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 
susijusioms su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu ir bendradarbiavimo 
tinklais ir keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 
6 straipsnio 3 dalyje, apima bent tris 
pagalbos gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, 
esančių mažiausiai dviejose valstybėse 
narėse, kurie kiekvienoje operacijoje 
bendradarbiauja šiais būdais: bendras 
kūrimas, bendras įgyvendinimas, bendras 
aprūpinimas personalu ir bendras 
finansavimas.

Or. fr

Justification

It is important to make interregional cooperation part of the ‘European territorial 
cooperation’ objective.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 310
19 straipsnio 2 dalis

2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 2. Operacijos, atrinktos veiklos programoms, 



AM\562438LT.doc 149/159 PE 357.528v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

susijusioms su bendradarbiavimo tinklais ir 
keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 6 
straipsnio 3 dalyje, apima bent tris pagalbos 
gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, esančių 
mažiausiai dviejose valstybėse narėse, kurie 
kiekvienoje operacijoje bendradarbiauja 
šiais būdais: bendras kūrimas, bendras 
įgyvendinimas, bendras aprūpinimas 
personalu ir bendras finansavimas.

susijusioms su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu ir bendradarbiavimo 
tinklais ir keitimusi patirtimi, kaip nurodyta 
6 straipsnio 3 dalyje, apima bent tris 
pagalbos gavėjus iš mažiausiai trijų regionų, 
esančių mažiausiai dviejose valstybėse 
narėse, kurie kiekvienoje operacijoje 
bendradarbiauja šiais būdais: bendras 
kūrimas, bendras įgyvendinimas, bendras 
aprūpinimas personalu ir bendras 
finansavimas.

Or. fr

Justification

Article 19 should be brought into line with Article 6, as amended (cf. amendment 6), by 
including interregional cooperation in the ‘European territorial cooperation’ objective. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 311
20 straipsnio 1 dalies b punktas

b jis atsako už visos operacijos 
įgyvendinimą;

b) jis atsako už visos operacijos 
įgyvendinimą ar įgyvendinimo priežiūrą;

Or. en

Justification

The partner body might, in some cases, oversee the delivery of a project, rather than 
implement it themselves

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 312
20 straipsnio 1 dalies d punktas

d) jis tikrina, ar operacijoje dalyvaujančių 
pagalbos gavėjų pateiktas išlaidas patvirtino 
14 straipsnio 2 dalyje minimi auditoriai;

d) jis tikrina, ar operacijoje dalyvaujančių 
pagalbos gavėjų pateiktas išlaidas patvirtino 
14 straipsnio 2 dalyje minimi auditoriai
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(nors ir neišplečiant audito iki reikalavimų 
perauditavimo);

Or. en

Justification

Checking a re-audit of claims would be a duplication of effort.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pakeitimas 313
21 straipsnis

Kiekvieno operacijoje dalyvaujančio 
pagalbos gavėjo deklaruotą išlaidų teisėtumą 
ir reguliarumą patvirtina 14 straipsnio 2 
dalyje nurodyti patvirtinti auditoriai. 
Kiekvienas operacijoje dalyvaujantis 
pagalbos gavėjas prisiima atsakomybę, jei jo 
deklaruotose išlaidose nustatomi 
netikslumai.

Kiekvieno operacijoje dalyvaujančio 
pagalbos gavėjo deklaruotą išlaidų teisėtumą 
ir reguliarumą patvirtina 14 straipsnio 2 
dalyje nurodyti nepriklausomi ir 
kvalifikuoti auditoriai. Kiekvienas 
operacijoje dalyvaujantis pagalbos gavėjas 
prisiima atsakomybę, jei jo deklaruotose 
išlaidose nustatomi netikslumai.

Or. en

Justification

Functionally external, qualified and independent auditors should be sufficient for the 
certification of expenditure.

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 314
22 straipsnio 1 dalis

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sąlygomis deramai pagrįstais atvejais 
NUTS III lygio vietovėms, esančioms šalia 
reglamento (EB) Nr. (...) 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytų vietovių, gali būti skirtas 
finansavimas, siekiantis iki 20% atitinkamos 
veiklos programos biudžeto.

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sąlygomis deramai pagrįstais atvejais 
vietovėms, nepriklausančioms 
bendradarbiavimo zonai, ypač NUTS III 
lygio vietovėms, esančioms šalia reglamento 
(EB) Nr. (...) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
vietovių, gali būti skirtas finansavimas, 
siekiantis iki 20% atitinkamos veiklos 
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programos biudžeto.

Or. de

Justification

A slightly more flexible version of the 'opening-up' clause already included in the Commission 
proposal is appropriate.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 315
22 straipsnio 1 dalis

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sąlygomis deramai pagrįstais atvejais 
NUTS III lygio vietovėms, esančioms šalia 
reglamento (EB) Nr. (...) 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytų vietovių, gali būti skirtas 
finansavimas, siekiantis iki 20% atitinkamos 
veiklos programos biudžeto.

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sąlygomis deramai pagrįstais atvejais 
vietovėms, nepriklausančioms 
bendradarbiavimo zonai, ypač NUTS III 
lygio vietovėms, esančioms šalia reglamento 
(EB) Nr. (...) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
vietovių, gali būti skirtas finansavimas, 
siekiantis iki 20% atitinkamos veiklos 
programos biudžeto.

Or. de

Justification

A slightly more flexible version of the 'opening-up' clause already included in the Commission 
proposal is appropriate.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 316
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Tarpvalstybinio ir nacionalinio 
bendradarbiavimo sąlygomis ERPF gali 
finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant 
operacijas arba jų dalis Europos bendrijai 
nepriklausančių valstybių teritorijoje, iki 
10% savo įnašo veiklos programai sumos, 
jei jos yra naudingos Bendrijos regionams.

3. Nacionalinio bendradarbiavimo sąlygomis 
ERPF gali finansuoti išlaidas, patirtas 
įgyvendinant operacijas arba jų dalis 
Europos bendrijai nepriklausančių valstybių 
teritorijoje, iki 5% savo įnašo veiklos 
programai sumos, jei jos yra naudingos 
Bendrijos regionams.
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Or. en

Justification

The ERDF should not finance the development of non-member states in the framework of 
transnational co-operation. As far as cross-border co-operation is concerned, a limit for 
expenditure implemented on the territory outside the EU should be lowered to 5%. The 
proposed limit of 10% seems to be too generous towards non-member states.
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