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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 1
1 dalis

1. džiaugiasi svarstymų laikotarpiu, nes jis suteikia galimybę dalyvauti diskusijose apie 
subsidiarumo principo regioninės plėtros srityje laikymosi laipsnį įgyvendinant 
sanglaudos politiką, kurios tikslai (išbraukta) yra gyvybiškai svarbūs užtikrinant 
tvarią plėtrą visose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 2
1 dalis

1. mano, kad svarstymų laikotarpis gali veiksmingai padėti laikytis subsidiarumo 
principo regioninės plėtros srityje ir nustatyti, kiek šio principo laikomasi 2007–2013 
metų laikotarpiu siekiant užsibrėžtų sanglaudos politikos tikslų, užtikrinant, kad
visose valstybėse narėse plėtra būtų visapusiška, darni ir ilgalaikė (išbraukta);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 3
1 dalis

1. džiaugiasi svarstymų laikotarpiu, nes jis suteikia galimybę dalyvauti diskusijose apie 
subsidiarumo principą ir atnaujintą partnerystę regioninės plėtros srityje ir nustatyti, 
kiek šių principų laikomasi įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant 2007–2013 
metams užsibrėžtus sanglaudos politikos tikslus, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant 
visapusiškos, darnios ir ilgalaikės plėtros visose valstybėse narėse;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 4
1 dalis

1. džiaugiasi svarstymų laikotarpiu, nes jis suteikia galimybę dalyvauti atnaujintose 
diskusijose apie pagrindinį požiūrį į regioninės plėtros sritį ir nustatyti, kiek šio 
principo laikomasi įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant 2007–2013 metams 
užsibrėžtus sanglaudos politikos tikslus, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant 
visapusiškos, darnios ir ilgalaikės plėtros visose valstybėse narėse, ypač 
skurdžiausiuose regionuose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 5
1 a dalis (nauja)

1a. rekomenduoja nebetęsti dabartinio ratifikavimo proceso, o kuo greičiau sušaukti 
naują konventą siekiant ieškoti bendro sprendimo bendradarbiaujant su dabartinio 
Konstitucijos projekto oponentais;

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

Pakeitimas 6
2 dalis

2. rekomenduoja Komisijai suteikti visiems suinteresuotiems asmenims būtent visų 
lygmenų (nacionalinio, regioninio ir vietos) valstybių narių institucijoms ir visų 
lygmenų pilietinei visuomenei (socialiniams partneriams, NVO, asociacijoms) 
galimybę apibrėžti ir įgyvendinti savo įnašą į platų konsultavimosi procesą 
svarstymų laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 7
2 dalis

2. rekomenduoja Komisijai prieš rengiant bet kokį naują pasiūlymą dėl reglamento, kuris 
turėtų įtakos valstybių narių ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, 
(išbraukta) plačiai konsultuotis su valstybėmis narėmis, jų parlamentais, regioninėmis 
ir vietos valdžios institucijomis, Regionų komitetu, verslo asociacijomis ir 
profesinėmis sąjungomis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 8
2 dalis

2. rekomenduoja Komisijai prieš rengiant bet kokį naują pasiūlymą dėl reglamento 
sanglaudos politikos srityje, kuris turėtų įtakos valstybių narių ekonominei, socialinei 
ir teritorinei sanglaudai, siekiant išvengti nereikalingo papildomo reglamentavimo ir 
išsaugoti labai reikalingą lankstumą sprendžiant dabartinius ir būsimus sanglaudos 
politikos sunkumus, plačiai konsultuotis su valstybėmis narėmis, jų nacionaliniais ir 
kitais parlamentais, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, Regionų komitetu, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, verslo asociacijomis ir 
profesinėmis sąjungomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 9
2 dalis

2. rekomenduoja Komisijai prieš rengiant bet kokį naują pasiūlymą dėl reglamento, kuris 
turėtų įtakos valstybių narių ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, siekiant 
išvengti nereikalingo papildomo reglamentavimo ir išsaugoti labai reikalingą 
lankstumą sprendžiant dabartinius ir būsimus sanglaudos politikos sunkumus, plačiai 
konsultuotis su valstybėmis narėmis, jų parlamentais, regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis bei ypač jų nacionalinėmis ir europinėmis asociacijomis, Regionų 
komitetu, verslo asociacijomis ir profesinėmis sąjungomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 10
2 a dalis (nauja)

2a. rekomenduoja, kad kiekvienas Konstitucijos projekto pakeitimas sukurtų valstybėms 
narėms didesnes paskatas atkakliai siekti Lisabonos tikslų vykdant radikalias 
reformas ir kad valstybėms narėms, neturinčioms tokių ambicijų, būtų sunkiau 
gauti regioninę paramą;

Or. de

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

Pakeitimas 11
2a dalis (nauja)

2 a. primena savo 2003 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl regioninių ir vietos institucijų
vaidmens Europos integracijoje1 ir pabrėžia, kad galios pasiskirstymas į vietos ir 
regioninę autonomiją gali skatinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą, didesnį ES 
politikos priemonių skaidrumą ir teigiamą ES įvairovės vertinimą;

Or. en

  
1 OL C 38E, 2004 2 12, p. 167.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 12
2 b dalis (nauja)

2b. kviečia nustatyti konkrečią ribą dėl valstybių kandidačių, siekiančių įstoti į ES, 
dalyvavimo daugelyje programų, kadangi ši praktika slopina ryžtingą atitinkamų 
valstybių reorganizavimą; mano, kad įvykių seka iš esmės turėtų būti tokia: 1. 
ryžtingos reformos, 2. susitarimas dėl bendrų sąlygų, 3. dalyvavimas paramos 
programose;

Or. de

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

Pakeitimas 13
2 b dalis (nauja)

2b. siekiant mažinti demokratijos trūkumą ES, ragina pakeisti Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai III-168 straipsnio 1 dalį ir III-169 straipsnį (EB sutarties 
88 straipsnio 1 dalis ir 89 straipsnis), kad būtų galima nustatyti rekomendacijas dėl 
valstybės pagalbos pagal III-169 straipsnį (Sutarties 89 straipsnis) vadovaujantis 
bendro sprendimo procedūra, paliekant Komisijai teisę nuolat peržiūrėti visas 
valstybėse narėse esančias valstybės pagalbos sistemas ir siūlyti pastarajai tinkamas 
individualias priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith ir Jillian Evans

Pakeitimas 14
2 c dalis (nauja)

2c. primena pasiūlymus, išdėstytus Konstitucinių reikalų komiteto pranešimo projekte 
dėl galių pasiskirstymo tarp Europos Sąjungos ir valstybių narių ir Komisijos darbo 
grupės dėl „daugiasluoksnio valdymo: įvairių regioninių ir vietos lygmenų 
susiejimas ir sisteminimas“ pranešime, sukurti „Sąjungos regionų partnerių“ 
statusą, kuris galiotų kiekvienos valstybės narės paskirtoms regioninėms 
institucijoms ir suteiktų joms tam tikras teises, susijusias su jų dalyvavimu Bendrijos 
politikoje, ir taikyti diferencijuotą požiūrį į keturias valstybių narių grupes: 
federalines valstybes, unitarines regionines valstybes, unitarines decentralizuotas 
valstybes ir unitarines valstybes;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 15
3 dalis

3. rekomenduoja, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai, darant nuorodas į bendrų ir specialių nuostatų dėl sanglaudos politikos ir 
atskirų jos naudos gavėjų visumą visada taikyti teisinio atsargumo principą; skatina 
naudingus Sutarties dėl Konstitucijos skirsnius perkelti į Nicos sutartį ypač siekiant, 
kad daugumos viešų Tarybos posėdžių ir subsidiarumo principus būtų galima 
įgyvendinti nepaisant neseniai įstrigusio ratifikavimo proceso;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 16
3 dalis

3. rekomenduoja Europos Parlamentui, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai, kiek įmanoma ir toliau skatinti joje numatytus sanglaudos 
politikos pokyčius, tačiau savarankiškai, o ne nurodant, kad jie įtraukti į Sutartį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 17
3 dalis

3. rekomenduoja, (išbraukta) darant nuorodas į bendrų ir specialių nuostatų dėl 
sanglaudos politikos ir atskirų jos naudos gavėjų visumą taikyti teisinio atsargumo 
principą; ypač (išbraukta) nedaryti nuorodų į Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
projektą tekstuose, dėl kurių Parlamentas ir jo organai balsuoja (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 18
3 dalis

3. rekomenduoja, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties dėl Konstitucijos 
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Europai, darant nuorodas į bendrų ir specialių nuostatų dėl sanglaudos politikos ir 
atskirų jos naudos gavėjų visumą visada taikyti teisinio atsargumo principą; 
(išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 19
3 dalis

3. rekomenduoja, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai, darant nuorodas į bendrų ir specialių nuostatų dėl sanglaudos politikos ir 
atskirų jos naudos gavėjų visumą visada taikyti teisinio atsargumo principą; 
(išbraukta)

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 20
4 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis ir Miloš Koterec

Pakeitimas 21
4 dalis

4. ragina vietoj to, siekiant atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos politikos srities 
teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalių 
parlamentais ir atitinkamais jų komitetais, įskaitant bendrus specialistų klausymus, 
rengti bendrus EP narių iš kiekvienos valstybės narės ir atitinkamų nacionalinių ir 
regioninių pareigūnų ir įstaigų atstovų posėdžius dėl visų europinių reikalų visuose 
regionuose, taip užtikrinant, kad būtų patenkinti visų regionų – t. p. salų ir negausiai 
gyvenamų, kalnuotų ir mažiau išsivysčiusių sričių – poreikiai;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 22
4 dalis

4. ragina vietoj to, siekiant atskirų šalių ir ES mastu išlaidų įvertinimais ir reguliavimo 
poveikio analizėmis pagerinti sanglaudos politikos srities teisės aktų kūrimo proceso 
kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalių parlamentais ir atitinkamais jų 
komitetais, įskaitant bendrus specialistų klausymus, taip užtikrinant, kad būtų 
patenkinti visų regionų (išbraukta) poreikiai;

Or. de

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

Pakeitimas 23
4 dalis

4. ragina (išbraukta) siekiant atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos politikos 
srities teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalyse
esančiais parlamentais ir atitinkamais jų komitetais, įskaitant bendrus specialistų 
klausymus, taip užtikrinant, kad būtų patenkinti visų regionų – t. p. salų ir negausiai 
gyvenamų, kalnuotų ir mažiau išsivysčiusių sričių – poreikiai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 24
4 dalis

4. ragina vietoj to, siekiant regioniniu, atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos 
politikos srities teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi 
su nacionaliniais ir kitais šalių parlamentais ir atitinkamais jų komitetais, įskaitant 
bendrus specialistų klausymus, taip užtikrinant, kad būtų patenkinti visų regionų – t. p. 
salų ir negausiai gyvenamų, kalnuotų ir mažiau išsivysčiusių sričių – poreikiai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 25
4 dalis

4. ragina vietoj to, siekiant atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos politikos srities 
teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalių 
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parlamentais (išbraukta), įskaitant bendrus specialistų klausymus, taip užtikrinant, kad 
būtų patenkinti visų regionų – t. p. salų ir negausiai gyvenamų, kalnuotų ir mažiau 
išsivysčiusių sričių – poreikiai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 26
4 dalis

4. ragina vietoj to, siekiant atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos politikos srities 
teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalių 
parlamentais ir atitinkamais jų komitetais, įskaitant bendrus specialistų klausymus, 
taip užtikrinant, kad būtų patenkinti visų regionų – t. p. atokiausių regionų, salų ir 
negausiai gyvenamų, kalnuotų ir mažiau išsivysčiusių sričių – poreikiai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 27
4 a dalis (nauja)

4a. atkreipia dėmesį į specifinį sanglaudos politikos pobūdį, kuris yra ES modelio 
skiriamasis požymis, ir rodo, kad ES nėra vien tik laisvos prekybos zona; dėl šios 
priežasties solidarumu grindžiamai politikai reikia suteikti aukštesnį profilį 
plačiosios visuomenės lygmeniu visuose regionuose (ypač turinčiuose 
nepalankiausias sąlygas) siekiant sutaikyti Europą ir jos žmones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 28
4 a dalis (nauja)

4a. sveikina Komisijos nario Wallström parodytą demokratijos, dialogo ir diskusijų 
iniciatyvą „Planas D“, skirtą pradėti nuolatinį dialogą dėl Europos politikos ir 
regioniniu, ir vietos lygmeniu; be to, pabrėžia poreikį įtraukti Europos jaunimą į 
platesnes diskusijas ir skatinti jo įsipareigojimą „Europos idėjai“;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis ir Miloš Koterec

Pakeitimas 29
4 a dalis (nauja)

4a. siekiant paskatinti kuo platesnį viešą dialogą, siūlo įvesti „Europos atvirų durų 
dieną“, kuri būtų rengiama kiekvieną mėnesį visose pagrindinėse vietos valdžios 
būstinėse (miesto salėse, prefektūrose, regionuose), kurios metu piliečiai galėtų 
gauti informaciją ir medžiagą apie Europos Sąjungą iš ekspertų ir pateikti 
klausimus, pasiūlymus ir skundus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis ir Miloš Koterec

Pakeitimas 30
4 b dalis (nauja)

4b. rekomenduoja kaip viešą dalyvavimą skatinančią priemonę įkurti Europos piliečių 
grupę minėtų tikslinių regionų lygmeniu siekiant keistis nuomonėmis dėl būdingų 
problemų, su kuriomis susiduria šie regionai; rekomenduoja sudaryti Europos 
piliečių grupę taip, kad jai atstovautų subalansuotas atstovų skaičius iš regionų 
pagal visus tris tikslus, kaip apibrėžta bendrajame reglamente dėl struktūrinių 
fondų, siekiant skleisti išvadas ir pažangiąją praktiką, keistis nuomonėmis įvairiais 
bendrojo intereso klausimais, skatinti Europos piliečių savitarpio supratimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 31
5 dalis

5. šiame kontekste pabrėžia, kad (išbraukta) būtina skirti užtenkamai lėšų sanglaudos 
politikai, ir dar kartą pakartoja, kad 0,41 proc. Bendrijos bendro nacionalinio produkto 
yra minimalus lėšų skyrimo lygis, o jei jų bus skirta mažiau, ši politikos sritis negalės 
veiksmingai siekti savo tikslų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 32
5 dalis

5. šiame kontekste pabrėžia, kad norint pasiekti visus peržiūrėtos Lisabonos darbotvarkės 
tikslus, būtina skirti užtenkamai lėšų sanglaudos politikai, ir dar kartą pakartoja, kad 
0,41 proc. Bendrijos bendro nacionalinio produkto yra minimalus lėšų skyrimo lygis, 
o jei jų bus skirta mažiau, ši politikos sritis (išbraukta) neteks patikimumo ir negalės 
susidoroti su regioniniais skirtumais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 33
5 a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją pateikti motyvuotą tikslų įvertinimą, kokį poveikį regioninės 
politikos biudžetui turės tiksliai numatyti ar galimi ES plėtros etapai, įskaitant 
naujas valstybes nares;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 34
5 a dalis (nauja)

5a. ragina naudoti specialias priemones, skirtas jaunimui, pvz., internetą, televizijos 
programas, reklamas ir informacinius seminarus mokyklose, siekiant sukurti 
dialogą dėl Europos politikos sričių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 35
5 b dalis (nauja)

5b. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Regionų komitetu, imti nuolatos vertinti 
dialogą dėl Europos ateities, ypač atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo 
principus;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 36
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant galutinai panaikinti skurdą bei skatinti inovacinius 
ir alternatyvius būdus įvairių sričių regioninei plėtrai ir subalansuotam augimui visoje 
ES pasiekti ir išlaikyti, svarbu pakankamomis lėšomis remti mažiau išsivysčiusius 
regionus, kurie turi augimo potencialą ir kurių yra visose valstybėse narėse, tačiau 
daugiausia dešimtyje naujųjų valstybių narių, statistinio efekto paveiktuose 
regionuose ir stojančiose šalyse Bulgarijoje ir Rumunijoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 37
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant galutinai panaikinti skurdą bei skatinti inovacinius 
ir alternatyvius būdus įvairių sričių regioninei plėtrai ir subalansuotam augimui visoje 
ES pasiekti ir išlaikyti, svarbu didesnėmis lėšomis remti mažiau išsivysčiusius 
regionus, kurie turi augimo potencialą ir kurių yra visose valstybėse narėse, tačiau 
daugiausia dešimtyje naujųjų valstybių narių ir stojančiose šalyse Bulgarijoje ir 
Rumunijoje bei atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 38
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant galutinai panaikinti skurdą bei skatinti inovacinius 
ir alternatyvius būdus įvairių sričių regioninei plėtrai ir subalansuotam augimui visoje 
ES pasiekti ir išlaikyti, svarbu pakankamomis lėšomis remti mažiau išsivysčiusius 
regionus, kurie turi augimo potencialą ir kurių yra visose valstybėse narėse, tačiau 
daugiausia dešimtyje naujųjų valstybių narių ir stojančiose šalyse Bulgarijoje ir 
Rumunijoje;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 39
6 a dalis (nauja)

6a. pažymi kliūtis, su kuriomis buvo susidurta ratifikuojant Sutartį dėl Konstitucijos 
Europai, ir pabrėžia esminį vaidmenį, kurį struktūrinė politika gali atlikti 
propaguojant narystės Europos Sąjungoje naudą;

Or. en


