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

Pakeitimas 317
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti prieigos ir atokumo 
nuo didelių rinkų problemas, su kuriomis 
visų pirma susiduria menkai apgyvendintos 
sritys, nurodytos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos prisijungimo akto protokole Nr. 6. 
Be to, ERPF turėtų spręsti konkrečius 
sunkumus, su kuriais susiduria tam tikros
salos, kalnų sritys ir negausiai 
apgyvendintos sritys, kurioms vystytis 
neleidžia jų geografinė padėtis.

(10) ERPF turėtų spręsti prieigos ir atokumo 
nuo didelių rinkų problemas, su kuriomis 
visų pirma susiduria menkai apgyvendintos 
sritys, nurodytos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos prisijungimo akto protokole Nr. 6. 
Be to, ERPF turėtų spręsti konkrečius 
sunkumus, su kuriais susiduria tam tikros
salos, Europos eksklavai kituose 
žemynuose, pasienio sritys, kalnų sritys ir 
negausiai apgyvendintos sritys, kurioms 
vystytis neleidžia jų geografinė padėtis.

Or. es
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Justification

The word ‘certain’ (in the expression ‘certain islands’) should be deleted because it is 
ambiguous and might entail restrictions for some islands. ‘European exclaves in other 
continents’ needs to be inserted because towns and cities in this category also face difficulties 
similar to those which can affect islands.

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

Pakeitimas 318
4 straipsnio įžanginė dalis

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

Pagal konvergencijos tikslą regionuose, 
nurodytuose Tarybos reglamento Nr. …, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 6 
straipsnio 2 dalyje, ERPF teikia savo 
paramą tvariai integruotai regiono ir vietos 
ekonominei plėtrai, mobilizuodamas ir 
stiprindamas endogeninius veiksmus 
programomis, skirtomis modernizuoti ir 
diversifikuoti regionines ekonomikos 
struktūras, visų pirma tokiose srityse:

Or. es

Justification

This amendment will ensure that present Objective 1 regions on the point of being excluded 
because of their growth will be included under the new ‘Convergence’ objective and treated 
similarly to those regions in the current 2000-2006 period which have ceased to be covered 
by Objective 1 on account of their economic growth. .

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

Pakeitimas 319
4 straipsnio 10 punktas

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

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

Justification

It is necessary to support investment in SMEs and companies which are a centre or driving 
force for development in a region or large parts thereof.

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienè

Pakeitimas 320
7 straipsnio d punktas

d) būstas; d) naujo būsto statyba;

Or. en

Justification

Refurbishment and renovation of housing is one of the keys to sustainable urban development, 
including improved energy efficiency, security and quality of life. Rehabilitation of many 
deprived areas can be attained only through transformation or demolition of housing estates 
that are in a critical condition. Sustainable urban development being a European priority, 
Structural Funds should support housing-related expenses in order to revitalise 
disadvantaged areas.

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

Pakeitimas 321
11 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) pagalba, susijusi su atlyginimu už 
technologinių inovacijų trūkumus ir 
moksliniais tyrimais bei plėtra.

Or. es

Justification

Difficulties in terms of accessibility are not confined to the carriage of goods or to transport 
services: on the contrary, they are particularly severe as regards electronic communications, 
telecommunications, and development of the information society.
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar ir Inés Ayala Sender 

Pakeitimas 322
13 straipsnis

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

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, kiekvienu atveju nustatydama 
galutinį tokių taisyklių sudarymo terminą, 
prieš pradedant įgyvendinti į jų taikymo 
sritį patenkančius projektus. Šios Bendrijos 
išlaidų atitikimo tam tikriems reikalavimams 
taisyklės priimamos Komisijos reglamentu, 
laikantis reglamento (EB) Nr. (...) 104 
straipsnio 3 dalies nuostatų.

Or. es

Justification

Given the particular nature of the programmes concerned, a deadline should be laid down 
whereby the Commission would have to draw up the rules before starting to implement the 
projects covered, the idea being to keep a clear picture of eligible expenditure and avoid 
future problems.
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