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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 1
1 dalis

1. palankiai vertina faktą, kad Europos Vadovų Taryba pasiekė susitarimą dėl 2007–
2013 m. finansinės perspektyvos, tačiau apgailestauja dėl to, kad numatytų išteklių 
nepakanka Sąjungos poreikiams patenkinti (išbraukta);

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 2
1 dalis

1 palankiai vertina faktą, kad Europos Vadovų Taryba pasiekė susitarimą dėl 2007–
2013 m. finansinės perspektyvos, tačiau apgailestauja dėl to, kad numatytų išteklių 
nepakanka Sąjungos, ypač regioninės plėtros, poreikiams patenkinti minėtuoju 
laikotarpiu; atkreipia dėmesį, kad Parlamentas prašė 0,41 proc. Sąjungos BNP 
paskirti sanglaudos tikslui, tačiau Europos Vadovų Taryba stipriai sumažino šį dydį 
iki 0,37 proc.;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 3
1 dalis

1. palankiai vertina faktą, kad Europos Vadovų Taryba pasiekė susitarimą dėl 2007–2013 
m. finansinės perspektyvos, tačiau apgailestauja dėl to, kad numatytų išteklių, deja, 
nepakanka Sąjungos ekonominės ir socialinės sanglaudos poreikiams, bei ekonominių, 
socialinių ir aplinkosauginių iššūkių, iškilusių ES po plėtros ir ypač regioninės plėtros, 
poreikiams patenkinti minėtuoju laikotarpiu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 4
2 dalis

2 mano, kad pagal 1b išlaidų kategoriją (išbraukta) skiriamų biudžeto lėšų akivaizdžiai 
neužtenka, ir todėl ragina grąžinti Parlamento 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl 
išsiplėtusios Sąjungos politikos iššūkių ir biudžeto priemonių 2007–2013 m. pasiūlytas 
atitinkamas sumas; ypač apgailestauja, kad buvo žymiai sumažintos lėšos „Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui“; pabrėžia, kad šis tikslas turi aiškios pridėtinės 
vertės Europai, nes juo skatinamas valstybių narių ir regioninių institucijų 
bendradarbiavimas; todėl prašo šiam tikslui paskirti gerokai daugiau papildomų lėšų;
taip pat pastebi neproporcingą sumažinimą biudžete, skirtame konkurencingumo 
didinimui;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin, Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 5
2 dalis

2 mano, kad pagal 1b išlaidų kategoriją skiriamų biudžeto lėšų, ypač susijusių su 
konkurencingumo ir teritorinės sanglaudos tikslais ir ypač teritoriniam 
bendradarbiavimui, kurios buvo sumažintos beveik 50 proc. nuo pirminiame Komisijos 
pasiūlyme nustatytų lėšų kiekio, akivaizdžiai neužtenka, ir todėl ragina grąžinti 
Parlamento 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Sąjungos politikos iššūkių 
ir biudžeto priemonių 2007–2013 m. pasiūlytas atitinkamas sumas; prašo labiau 
subalansuoto biudžeto, skirto teritoriniam bendradarbiavimui, paliekant tokį procentinį 
biudžeto asignavimų tarpregioniniam bendradarbiavimui lygį koks yra dabartiniu 
planavimo laikotarpiu, t.y. 6,57 proc. dydžio (arba 493.000.000 EUR).
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Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre  de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 6
2 dalis

2. mano, kad pagal 1b išlaidų kategoriją struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui 
skiriamų biudžeto lėšų, ypač susijusių su konkurencingumo ir teritorinės sanglaudos 
tikslais, akivaizdžiai neužtenka, ir todėl ragina grąžinti Parlamento 2005 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Sąjungos politikos iššūkių ir biudžeto priemonių 2007–
2013 m. pasiūlytas atitinkamas sumas, kurios sudaro 0,41 proc. Bendrijos BNP;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 7
2 dalis

2 mano, kad pagal 1b išlaidų kategoriją skiriamų biudžeto lėšų, ypač susijusių su 
konkurencingumo ir teritorinio bendradarbiavimo tikslais, akivaizdžiai neužtenka, ir 
todėl ragina grąžinti Parlamento 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl išsiplėtusios 
Sąjungos politikos iššūkių ir biudžeto priemonių 2007–2013 m. pasiūlytas atitinkamas 
sumas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 8
2 a dalis (nauja)

2a primena valstybių narių akcentuotos Lisabonos strategijos sėkmės reikšmę ir 
akcentuoja esminį vaidmenį, kurį stipri ir pakankamai finansuojama sanglaudos 
politika turi vykdant ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus, 
numatytus Lisabonoje ir Giotenburge;  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo ir Cristina Gutierrez-
Cortines

Pakeitimas 9
2 a dalis (nauja)

2a. mano, kad yra būtina taisyti teritorinius skirtumus, atsiradusius dėl 2005 m. 
gruodžio mėnesio Europos Vadovų Tarybos susitarimo, ypač kai tai susiję su 
statistiniu efektu, atsižvelgiant į tai, kad šios netolygaus traktavimo formos laužo 
vieną iš pagrindinių Sąjungos principų, o būtent – skatinti harmoningą ir  
subalansuotą plėtrą visoje Bendrijos teritorijoje;  

Or. es

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre  de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 10
2 a dalis (nauja)

2a. apgailestauja dėl fakto, kad 2005 m. gruodį Europos Vadovų Taryba nesugebėjo 
visiškai kompensuoti „statistinio efekto“ regionuose, kas sukelia 20 proc. dydžio 
sumažinimą pradedant 2007 m. ir tai pakopomis tęsis iki 2013 m.; mano, kad vykdomos 
su Taryba derybos padės aukščiau paminėtiems regionams pasiekti tokį patį paramos 
dydį kaip ir taip vadinamuose konvergencijos regionuose;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 11
2 a dalis (nauja)

2a apgailestauja dėl  asignavimų sumažinimo Europos žemės ūkio kaimo plėtros 
fondui (EAFRD), kurie sudaro 21,3 proc. nuo pirminiame Komisijos pasiūlyme 
pateikto kiekio; akcentuoja šio fondo svarbą, nes daugiau kaip 50 proc. ES-25 
gyventojų gyvena kaimo vietovėse, o šios vietovės sudaro 90 proc. ES teritorijos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný ir Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 12
3 dalis

3 atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos finansinės perspektyvos pasiūlymas turi poveikį šiuo 
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metu Parlamente rengiamiems teisės aktams ir pabrėžia poreikį, taikant bendro 
sprendimo priėmimo su Tarybą tvarką, sukurti abiems pusėms priimtiną kompromisą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 13
3 a dalis (nauja)

3a. šiame kontekste kritikuoja  finansinėse derybose pateiktą pasiūlymą taikyti 
skirtingus standartus apskaičiuojant ES fondų dalyvavimą ir PVM tinkamumą būti 
kompensuojamam; ragina praplėsti privataus bendrai vykdomo finansavimo apimtį 
bei PVM tinkamumo būti kompensuojamam sąvokas visose valstybėse narėse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 14
4 dalis

4. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti ES regionų darbuotojams, paveiktiems delokalizacijos ir globalizacijos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný ir Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 15
4 dalis

4 palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti visų ES regionų gyventojams (išbraukta) spręsti globalizacijos sukeltų 
pašalinių efektų, kaip pvz. „darbo vietų nutekėjimas“ ir padidėjusi užsienio
konkurencija, problemas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 16
4 dalis

4. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti regionų gyventojams spręsti delokalizacijos ir globalizacijos keliamas 
problemas; tačiau kritikuoja faktą, kad pasiūlyme dėl reglamento Komisija sukuria 
lygiagrečias intervencines struktūras globalioms subsidijoms, todėl grįžta prie savo 
pasiūlymo naudoti egzistuojančias Europos socialinio fondo struktūras vykdant šio 
fondo intervencijas; baiminasi, kad tokios lygiagrečios struktūros gali sukurti 
papildomas biurokratines kliūtis ir kliūtis užimtumo politikos nuoseklumui, o 
decentralizacijos principai gali būti nevartojami; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 17
4 dalis

4 palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti regionų gyventojams spręsti delokalizacijos ir globalizacijos keliamas 
problemas; atsižvelgiant į tai, kad Prisitaikymo prie globalizacijos fondas yra skirtas 
padėti darbuotojams, o tokia prisiderinimo pagalba efektyviausiai gali būti teikiama 
regioniniame lygmenyje, ragina 2005 m. gruodžio 19 d. Briuselio susitarimo 12 
punkte išdėstytas nuostatas perkelti ir padaryti 59 a punktu po 1b išlaidų kategorija 
(„Sanglauda plėtros ir užimtumo vardan“);    

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre  de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 18
4 dalis

4. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti regionų gyventojams spręsti delokalizacijos, bendrovių uždarymo ir 
globalizacijos keliamas problemas;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 19
4 dalis

4. pripažįsta Prisitaikymo prie globalizacijos fondo, kuris turėtų padėti regionų 
gyventojams spręsti delokalizacijos ir globalizacijos keliamas problemas, sukūrimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 20
4a dalis (nauja)

4a. mano, kad ES delokalizacijos paramos iš principo reikėtų vengti ir ragina Komisiją, 
bei Europos Vadovų Tarybą rasti sprendimą, kuris padėtų užtikrinti, kad ateityje 
Europos pagalba bus finansuojamas tik naujų darbo vietų kūrimas;    

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 21
6 dalis

6. reikalauja pritaikyti šių rezervų panaudojimui taikomus mechanizmus ir procedūras 
būtina priderinti prie jau egzistuojančių struktūrų, siekiant užtikrinti, kad juos būtų 
galima greitai, nebiurokratiškai ir veiksmingai panaudoti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 22
7 dalis

7 reikalauja, kad nepanaudoti ištekliai pagal „n+2“ (arba „n+3“) taisyklę liktų 
„sanglaudos biudžete“ ir būtų paskirti struktūriniams įsikišimams kituose to 
reikalaujančiuose Europos regionuose; be to, prašo, kad Komisija pateiktų 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, kuriame būtų išdėstoma, kaip įgyvendinti 
grąžinimo (angl. recycling) mechanizmą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre  de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 23
7 dalis

7. reikalauja, kad perskirstytos 1b išlaidų kategorijoje lėšos, ypač vadovaujantis „n+2“ 
(arba „n+3“) taisykle būtų prieinamos pakartotiniam naudojimui vadovaujantis tik šia 
išlaidų kategorija ir kad galimybė tą atlikti būtų aiškiai apibūdinta tarpinstituciniame 
susitarime; (išbraukta) prašo, kad Komisija pateiktų Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, 
kuriame būtų išdėstoma, kaip įgyvendinti tokio tipo grąžinimo (angl. recycling) 
mechanizmą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 24
7 dalis

7. reikalauja, kad pagal „n+2“ taisyklę nepanaudoti ištekliai būtų grąžinti į rezervą siekiant 
užtikrinti kokybę ir rezultatus ir kad šis rezervas būtų aiškiai apibūdintas 
tarpinstituciniame susitarime; be to, prašo, kad Komisija pateiktų Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą, kuriame būtų išdėstoma, kaip įgyvendinti grąžinimo (angl. recycling) 
mechanizmą vadovaujantis objektyviais ir skaidriais kriterijais, bei numatant 
Parlamento bendro sprendimų priėmimo procedūrą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 25
7 a dalis (nauja)

7a. šiame kontekste išlaiko savo raginimą įsteigti Bendrijos rezervą, skirtą kokybei ir 
darbui skatinti, kuris būtų priemone už pažangą bei Sanglaudos fondui atlyginti; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Bairbre  de Brun ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 26
7 a dalis (nauja)

7a. teigia, kad vykstančiose derybose dėl Tarpinstitucinio susitarimo būtina užtikrinti 
visišką atitikimą numatytoms Struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo išlaidoms, 
pagal kurį bus užtikrintas Fondų veiklos vykdymas ir 1b išlaidų kategorijoje neliks 
jokių atsargų;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 27
8 a dalis (nauja)

8a. mano, kad susitarimas turi pašalinti dirbtinį skirtumą tarp turtingą ir varganą 
statistinį efektą turinčių regionų, kuris buvo sukurtas spekuliatyvia kliūtimi, lygia 
vienam trečdaliui viso gyventojų skaičiaus regione, visiškai tenkinančiame Tikslo 
Nr. 1 reikalavimus; pastebi, kad šis barjeras pats savaime susidaro tik vadovaujantis 
aritmetika ir sumažėjus Bendrijos BVP vidurkiui, ką sukėlė plėtra. Šis barjeras 
sukelia aiškią diskriminaciją tam tikrų regionų, kenčiančių nuo statistinio efekto 
atžvilgiu, kurie, atsižvelgiant į tai, kad jie turi dažniausiai nedidelį gyventojų skaičių 
ir yra nutolę, susiduria su papildomomis kliūtimis, o tai prieštarauja konvergencijos 
tikslui; todėl, ragina su visais statistinį efektą turinčiais regionais elgtis vienodai;  

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 28
8 a dalis (nauja)

8a. pritaria Komisijos ir Tarybos pripažinimui, kad būtinos efektyvesnės išorinių 
veiksmų priemonės. Europos kaimynystės ir bendradarbiavimo priemonė (ENPI) 
tarptautiniam bendradarbiavimui (CBC) dalinai bus finansuojama iš regioninių 
fondų (Europos regioninės plėtros fondo – ERDF) ir išorinių veiksmų fondų. 
Regioninio tarptautinio bendradarbiavimo (CBC) apimtis ir turinys turėtų būti 
saugomi tarptautinių reglamentų daugiausiai keturis metus.  

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 29
9 a dalis (nauja)

9a. atkreipia dėmesį, kad finansinė perspektyva nėra tikslas pats savaime, tačiau 
priemonė vykdyti toli siekiančią ir ambicingą Europos politiką; 

Or. fr


