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PAKEITIMAI 1-172

Pranešimo projektas (PE 371.896v01-00)
Constanze Angela Krehl
dėl pritarimo procedūros dėl Bendrijos strateginių gairių 2007–2013 m. (Sanglaudos politikos 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) parengimo
2006/2086(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 1
Nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos mažųjų įmonių chartiją, 2000 m. birželio mėn. patvirtintą 
Santa Maria da Feira Europos Vadovų Tarybos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij
Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. pripažįsta, kad sanglaudos politikos gairės yra svarbi Europos politikos, skirtos kovai 
su globaliniais iššūkiais, pvz., globaliniais aplinkos pokyčiais ir mūsų Europos 
visuomenės demografine kaita, sudedamoji dalis, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 3
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. pripažįsta, kad dėl tam tikriems Europos regionams būdingo gyventojų skaičiaus 
mažėjimo reikia sukurti naujas ekonominės ir socialinės plėtros strategijas, siekiant 
išvengti pavojaus, kad kaimo vietovėse nebeliks gyventojų,

Or. es

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 4
G konstatuojamoji dalis

G. pripažįsta, kad turi būti labiau pabrėžiama Europos struktūrinės politikos miesto 
dimensija, kad, viena vertus, miestų aglomeracijos galėtų dar geriau atlikti savo svarbų 
vaidmenį didinant Europos konkurencingumą bei užimtumą ir kad, kita vertus, galėtų 
būti geriau sprendžiamos miestams būdingos problemos, pvz., skurdas ir socialinė 
atskirtis,

Or. el

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 5
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 6
G konstatuojamoji dalis

G. pripažįsta, kad (išbraukta) Europos struktūrinės politikos miesto dimensija turi siekti 
skatinti (išbraukta) Europos konkurencingumą ir kartu atsižvelgti į miestams 
būdingas problemas, pvz., socialinę atskirtį,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Alfredo Antoniozzi

Pakeitimas 7
G konstatuojamoji dalis

G. pripažįsta, kad turi būti labiau pabrėžiama Europos struktūrinės politikos miesto 
dimensija, kad, viena vertus, miestų aglomeracijos galėtų dar geriau atlikti savo svarbų 
vaidmenį didinant Europos konkurencingumą ir kad, kita vertus, galėtų būti geriau 
sprendžiamos miestams būdingos problemos, pvz., socialinė atskirtis, miestų 
susisiekimas, tvari miestų transporto sistema, nedarbas, tarša, kelių eismas, didelės 
būsto kainos ir subsidijos būstui įsigyti,

Or. it

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 8
G konstatuojamoji dalis

G. pripažįsta, kad turi būti labiau pabrėžiama Europos struktūrinės politikos miesto 
dimensija, kad, viena vertus, miestų aglomeracijos galėtų dar geriau atlikti savo svarbų 
vaidmenį didinant Europos konkurencingumą ir kad, kita vertus, galėtų būti geriau 
sprendžiamos miestams būdingos problemos, pvz., socialinė atskirtis, įskaitant mažų 
ir vidutinių miestelių atskirtį,

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 9
G konstatuojamoji dalis

G. pripažįsta, kad turi būti labiau pabrėžiama Europos struktūrinės politikos miesto 
dimensija, kad, viena vertus, miestų zonos galėtų dar geriau atlikti savo svarbų 
vaidmenį didinant Europos konkurencingumą ir kad, kita vertus, galėtų būti geriau 
sprendžiamos miestams būdingos problemos, pvz., socialinė atskirtis,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 10
H konstatuojamoji dalis

H. pripažįsta, kad miestų zonos ir (išbraukta) tiesiogiai šalia esančios kaimo vietovės 
turi būti vertinamos kaip vientisa ekonominė erdvė ir reikalauja labiau integruotos ir 
simbioze pagrįstos plėtros strategijos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 11
H konstatuojamoji dalis

H. pripažįsta, kad miestų zonos ir aplinkinės kaimo vietovės turi būti vertinamos kaip 
vientisa ekonominė erdvė, sudaranti regiono dalį, ir reikalauja labiau integruotos ir 
simbioze pagrįstos plėtros strategijos, paspartinsiančios regioninio 
konkurencingumo procesą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 12
I konstatuojamoji dalis

I. pripažįsta, kad siekis įgyvendinti Lisabonos strategiją neturėtų būti atskirtas nuo 
Geteborgo strategijos ir kad neturėtų būti silpninama socialinė, ekonominė ir 
teritorinė ES sanglauda,

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 13
I konstatuojamoji dalis

I. pripažįsta, kad įgyvendinant Lisabonos strategiją turėtų būti (išbraukta) stiprinama
socialinė, ekonominė ir teritorinė ES sanglauda,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 14
I konstatuojamoji dalis

I. pripažįsta, kad įgyvendinant Lisabonos strategiją taip pat turėtų būti stiprinama 
socialinė, ekonominė ir teritorinė ES sanglauda,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 15
I konstatuojamoji dalis

I. pripažįsta, kad įgyvendinant Lisabonos strategiją neturėtų būti silpninama ES tvari 
plėtra,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 16
J konstatuojamoji dalis

J. pripažįsta, kad atsižvelgiant į padidėjusius gerovės skirtumus, atsiradusius dėl Europos 
Sąjungos plėtros, struktūrinės politikos finansavimui skirti ištekliai yra labai maži ir 
todėl jų panaudojimas turi būti dar labiau sutelktas tvarios plėtros koncepcijoms ir 
būtiniausioms ir veiksmingiausioms priemonėms finansuoti,

Or. de
Pakeitimą pateikė Manfred Weber
Pakeitimas 17
J konstatuojamoji dalis

J. pripažįsta, kad atsižvelgiant į padidėjusius gerovės skirtumus, atsiradusius dėl Europos 
Sąjungos plėtros, struktūrinės politikos finansavimui skirti ištekliai yra (išbraukta)
maži ir todėl jų panaudojimas turi būti dar labiau sutelktas būtiniausioms ir 
veiksmingiausioms priemonėms finansuoti,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 18
K konstatuojamoji dalis

K. pritaria teiginiui, kad sanglaudos ir regionų politika turi būti nagrinėjamos kartu, ir 
kad itin svarbu visiems dirbtinio poveikio nuskriaustiems regionams suteikti 
reikiamas kompensacijas, siekiant užtikrinti, kad jie neliktų atskirti,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 19
L konstatuojamoji dalis

L. pabrėžia, kad svarbu mažinti tiek skirtumus tarp valstybių narių, tiek ir skirtumus tarp 
Europos regionų, taip pat mažinti atskirties nuo visuomenės formas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 20
L konstatuojamoji dalis

L. pabrėžia, kad svarbu mažinti tiek plėtros skirtumus tarp valstybių narių, tiek ir 
skirtumus tarp Europos regionų,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 21
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. pripažįsta, kad darbuotojų mobilumas yra Europos Sąjungos ekonomikos augimo 
veiksnys,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 22
N konstatuojamoji dalis

N. pripažįsta, kad teritorinis bendradarbiavimas yra svarbi sudedamoji sanglaudos
politikos dalis, kuri turi būti aprūpinta tinkamu finansavimu ir įtraukta į bendrąjį 
strateginį planavimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 23
1a dalis (nauja)

1a. pažymi, kad tik į konkurencingumą nukreipta politika paaštrintų regioninius ir 
socialinius skirtumus, ypač konvergencijos regionuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 24
1a dalis (nauja)

1a. tačiau teigia, kad ateities sanglaudos politika turi būti skirta atlaikyti paskutinės 
Sąjungos plėtros iššūkius ir padėti mažinti regioninius skirtumus bei ugdyti 
visuomenę, kurios pagrindiniai bruožai būtų visiškas užimtumas, lygios galimybės, 
įtrauktis ir socialinė sanglauda;

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 25
2 dalis

2. mano, kad gairės neturėtų riboti reglamentų dėl atskirų fondų, o turi pabrėžti 
strateginius Europos Sąjungos prioritetus, ir todėl šiame kontekste atkreipia dėmesį į 
būtinybę, kad regionai privalo turėti daugiau lankstumo tam, kad galėtų tam tikru būdu 
reaguoti į regionuose atsirandančius poreikius, kadangi yra daug sėkmingų būdų ir 
priemonių tvariai plėtrai pasiekti, ypač kai regionų ir vietos valdžios institucijų 
patirtis, susijusi su jų pačių plėtojimosi potencialu, visiškai įtraukiama į regiono 
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strategijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 26
2 dalis

2. mano, kad gairės neturėtų riboti reglamentų dėl atskirų fondų, o turi pabrėžti 
strateginius Europos Sąjungos prioritetus, ir todėl šiame kontekste atkreipia dėmesį į 
būtinybę, kad regionai privalo turėti daugiau lankstumo tam, kad galėtų (išbraukta) 
spręsti savo problemas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 27
2a dalis (nauja)

2a. laikosi nuomonės, kad regionams ir visoms dalyvaujančioms administravimo ir 
vykdomosioms institucijoms itin svarbu atitinkamai ir pakankamai anksti įvertinti 
tikslų reikšmę bei tinkamai pasiruošti, pvz., kaip galima veiksmingiau panaudoti 
Bendrijos finansavimą; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares pasistengti teikti 
daugiau pagalbos šiuo klausimu; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 28
3 dalis

3. pabrėžia, kad pramoninių regionų, kaimo vietovių, miestų ir miestų zonų, retai 
apgyvendintų bei gyventojų skaičiaus mažėjimo bei senėjimo paveiktų regionų ir 
labiausiai nutolusių regionų ir salų, kalnuotų ir pasienio regionų poreikiai yra skirtingi; 
todėl perspėja, kad reikia priimti atitinkamus sprendimus, vadovaujantis trečiąja 
pažangos ataskaita apie sanglaudą, susijusią su didelių sunkumų turinčiomis 
sritimis;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 29
3 dalis

3. pabrėžia, kad pramoninių ir novatoriškų regionų, kaimo vietovių, miestų ir miestų 
zonų, retai apgyvendintų ir labiausiai nutolusių regionų ir salų, kalnuotų ir pasienio 
regionų poreikiai yra skirtingi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 30
3a dalis (nauja)

3a. tiki, kad remiantis nauja finansinės perspektyvos ir struktūrinės politikos sukurta 
struktūra daugiau dėmesio reikia sutelkti regionų statistiniam poveikiui ir 
ekonominiam augimui, atsižvelgiant į sąlygų, skirtų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslams pasiekti, sudarymą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 31
4 dalis

4. tačiau pabrėžia, kad Lisabonos strategijos įgyvendinimas visų pirma yra valstybių 
narių užduotis ir kad sanglaudos politika gali būti įtraukta tik vykdant jos pirminius 
tikslus, t. y. įgyvendinant Lisabonos tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 32
4 dalis

4. tačiau atkreipia dėmesį, kad Lisabonos strategijos įgyvendinimas visų pirma yra 
valstybių narių užduotis ir kad sanglaudos politika turi į bendrą visumą įtraukti 
Lisabonos ir Geteborgo tikslus ir tapti pagrindiniu jų įgyvendinimo nacionalinėmis 
ir regionų plėtros programomis veiksniu;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 33
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 34
5 dalis

5. remia „skyrimą“ (angl. earmarking), kaip priemonę pasiekti Lisabonos tikslus 
vykdant sanglaudos politiką, tačiau perspėja, kad valstybėms narėms ir regionams 
turi būti palikta pakankama veiksmų erdvė savo specifiniams poreikiams 
įgyvendinti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 35
5 dalis

5. atmeta „skyrimą“ (angl. earmarking), kaip priemonę pasiekti Lisabonos tikslus 
vykdant sanglaudos politiką, ypač jeigu regionams taikytini atitinkami 
konvergencijos tikslai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 36
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją su visomis valstybėmis narėmis elgtis vienodai;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 37
6 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 38
6 dalis

6. pabrėžia, kad Parlamentas rekomenduoja vykdant sanglaudos politiką priimti 
(išbraukta) teisines normas, kurios būtų vienodos visoms valstybėms narėms;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 39
6a dalis (nauja)

6a. todėl ragina, kad privataus bendrojo finansavimo bei PVM taikymo taisyklės, 
pasiūlytos silpnesnėms valstybėms narėms, būtų taikomos visoms valstybėms 
narėms; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 40
7 dalis

7. konstatuoja, kad Tarybos pasiūlytos išimties nuostatos dėl taisyklės n+2 taikymo iki 
2010 m. laikomos būtinomis; pažymi, kad tai yra nukrypti leidžiantis susitarimas, 
kuris nustoja galioti 2010 m.;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 41
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad mažiau išsivysčiusių valstybių narių regionai, atitinkantys paramos 
reikalavimus laipsniško įvedimo srityse, praktiškai atitinka konvergencijos regionus 
bent sanglaudos fondo šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 42
8 dalis

8. pritaria, kad yra susiejama novatoriška tvari plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 43
8 dalis

8. pritaria, kad yra (išbraukta) užimtumo ir našumo augimo susiejimo požymių;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 44
8 dalis

8. pritaria, kad yra susiejamas užimtumo ir našumo augimas, tačiau nerimauja dėl 
augančio darbo rinkos lankstumo, kuris, viena vertus, yra sanglaudos politikos 
gairė, tačiau, antra vertus, gali reikšti mažesnį darbo saugumą ir tendenciją ne 
pakelti egzistuojančius žemesnius standartus, o nusileisti iki jų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 45
8 dalis

8. pritaria, kad yra susiejamas užimtumo ir našumo augimas, ir pažymi, kad esminis šios 
sąsajos tikslas yra kokybiškų nuolatinių darbo vietų sukūrimas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 46
9 dalis

9. mano, kad būtina protingai ir veiksmingai (išbraukta) sutelkti nedidelius finansinius 
išteklius, kad būtų sukurta kuo didesnė europinė pridėtinė vertė, o nesivadovauti 
„laistytuvo principu“;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 47
10 dalis

10. dar kartą pabrėžia suinteresuotųjų šalių geros partnerystės svarbą ir reikalauja aiškaus 
jos įtvirtinimo reglamentuose ir direktyvose ir taip remia pilietinės visuomenės 
stiprinimą; todėl rekomenduoja remti mokymą ir gebėjimų stiprinimą bei padengti 
tiesiogines išlaidas, susijusias su partnerių įsipareigojimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 48
10 dalis

10. dar kartą pabrėžia suinteresuotųjų šalių geros partnerystės svarbą ir reikalauja aiškaus 
jos įtvirtinimo reglamentuose ir direktyvose ir taip remia pilietinės visuomenės ir 
socialinio dialogo stiprinimą;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 49
10a dalis (nauja)

10a. ragina nepabloginti nevyriausybinių ne pelno organizacijų padėties, skaičiuojant 
bendro finansavimo išmokų iš fondų už visas veiklos programas dydį; 
nevyriausybinių ne pelno organizacijų išlaidos traktuojamos kaip analogiškos 
veiklos reikalavimus atitinkančios išlaidos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 50
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 51
11 dalis

11. ragina Komisiją ryžtingai remti ir skatinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes 
valstybėse narėse kaip finansavimo priemonę (išbraukta); pabrėžtinai remia 
galimybes, kurias tam suteikia JESSICA, JEREMY ir JASPER;

Or. pl

Pakeitimą pateikė István Pálfi

Pakeitimas 52
11 dalis

11. ragina Komisiją sukurti atitinkamą teisinę sistemą (išbraukta), skirtą remti viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerystes kaip finansavimo priemonę ir suteikti valstybėms 
narėms vienodas galimybes. Pabrėžtinai remia galimybes, kurias tam suteikia 
JESSICA, JEREMY ir JASPER;
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Or. hu

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 53
11a dalis (nauja)

11a. pabrėžia viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių (angl. PPP) formavimo ir 
programos valdymo bei stebėsenos procedūrų supaprastinimo taisyklių kūrimo 
svarbą projektų įgyvendinimui paspartinti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 54
11b dalis (nauja)

11b. pabrėžia dalijimosi buvusių programų informacija ir geriausia praktika tarp 
regionų svarbą, siekiant tai perkelti į būsimų laikotarpių programas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 55
12 dalis

12. pritaria, kad gairėse sutelktas dėmesys trims prioritetams, ir pabrėžtinai ragina visų 
trijų prioritetų atveju visada tinkamai atsižvelgti į lygias moterų ir vyrų galimybes ir 
kad gairės būtų aktyviai naudojamos lygioms vyrų ir moterų galimybėms skatinti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 56
12 dalis

12. pritaria, kad gairėse sutelktas dėmesys trims prioritetams, ir pabrėžtinai ragina visų 
trijų prioritetų atveju visada tinkamai atsižvelgti į aplinkos tausojimo ir lygių moterų 
ir vyrų galimybių integravimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 57
12 dalis

12. pritaria, kad gairėse sutelktas dėmesys trims prioritetams, ir pabrėžtinai ragina visų 
trijų prioritetų atveju visada tinkamai atsižvelgti į lygias moterų ir vyrų galimybes
visiems, kaip skelbia Sutarties 13 straipsnis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 58
12a dalis (nauja)

12a. pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Europos investicijų banko (EIB) vaidmens 
teikiant pagalbą sanglaudos politikai įgyvendinti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 59
13 dalis

13. remia sprendimą dėl tvarios transporto infrastruktūros plėtros, įskaitant paramą 
geležinkelių infrastruktūrai ir švariam miesto susisiekimo bei viešajam keleiviniam 
transportui ir jūros transportui; mano, kad atitinkamuose projektuose turi būti 
atsižvelgiama į išlaidų ir naudos analizes, poveikio aplinkai vertinimus ir transporto 
valdymo optimizavimo priemones, ypač didelį dėmesį skiriant transporto srauto 
mažinimui ir saugumo didinimui;

Or. el

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Eluned Morgan

Pakeitimas 60
13 dalis

13. remia sprendimą dėl tvarios transporto infrastruktūros plėtros, įskaitant paramą 
geležinkelių infrastruktūrai ir viešajam keleiviniam transportui, ir pabrėžia būtinybę 
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užtikrinti viešojo transporto paslaugų prieigą tikslinėms grupėms, negalinčioms 
naudotis lengvaisiais automobiliais, ypač kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 61
13 dalis

13. remia sprendimą dėl tvarios transporto infrastruktūros plėtros, įskaitant paramą 
geležinkelių infrastruktūrai ir viešajam keleiviniam transportu; mano, kad būtina 
užbaigti transeuropinio transporto tinklo kūrimą, kad būtų galima visiškai išnaudoti 
vidaus rinkos privalumus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 62
13 dalis

13. remia sprendimą dėl tvarios transporto infrastruktūros plėtros, įskaitant paramą 
geležinkelių infrastruktūrai ir viešajam vietos ir miesto susisiekimo keleiviniam 
transportui;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 63
13a dalis (nauja)

13a. vis dėlto apgailestauja, kad Europos Komisijos pasiūlytos ES investicijos į 
transeuropinių transporto tinklų infrastruktūrą 2007–2013 m. nepakankamai 
didelės;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 64
13b dalis (nauja)

13b. ragina nustatyti aiškius reikalavimus ir pripažinti bei taikyti galimybių neįgaliesiems 
užtikrinimo principą strateginėse gairėse ir strateginių gairių įvertinimo procese1;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 65
14 dalis

14. tikisi, kad transporto infrastruktūros plėtra (išbraukta), visų pirma tarp buvusio ES 
pasienio regionų ir su naujosiomis valstybėmis narėmis besiribojančių regionų, kur 
tai dar nepadaryta, netaps „bandymu atsigriebti“, o bus tiesiogiai įgyvendinamos 
naujausios pažangios ir tvarios transporto koncepcijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 66
14 dalis

14. visų pirma turėtų būti vystoma, jei tai dar nepadaryta, buvusio ES pasienio, t. y. 
dabartinių sienų su naujosiomis valstybėmis narėmis, infrastruktūra, ypač kur tebėra 
tarpvalstybinio tranzito kliūčių (pvz., Pirėnų, Alpių regionuose);

Or. es

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 67
14 dalis

14. visų pirma turėtų būti vystoma, jei tai dar nepadaryta, buvusio ES pasienio, t. y. 
dabartinių sienų su naujosiomis valstybėmis narėmis, infrastruktūra; pritaria, kad 

  
1 Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, KOM(2004)0492 
– 2004/0163(AVC)).
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tokia pati svarba turėtų būti skiriama laivininkystei ir jūrų greitkeliams regionuose, 
turinčiuose išorines jūrų sienas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 68
14 dalis

14. visų pirma turėtų būti vystoma, jei tai dar nepadaryta, buvusio ES pasienio, t. y. 
dabartinių sienų su naujosiomis valstybėmis narėmis ir valstybių narių vidaus
infrastruktūra, ypač siekiant pagerinti išėjimo į jūrą neturinčių regionų ir periferinių 
regionų pasiekiamumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 69
14a dalis (nauja)

14a. pabrėžia, kad Bendrijos parama regioninių kelių statybai negali remtis vien tik 
investicijų į regioninio transporto infrastruktūrą grąžos skaičiavimais, nes jų 
privalumus, pvz., darbuotojų mobilumo padidėjimą, nelengva išreikšti paprastais 
skaičiavimais; be to, ragina įtraukti specialiąją nuorodą dėl antrinių kelių tinklo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 70
14b dalis (nauja)

14b. mano, kad papildomai reikia sukurti tarpvalstybinę energetikos tinklo sujungimo 
infrastruktūrą, siekiant padėti pagrindą bendrai energetikos rinkai;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 71
14c dalis (nauja)

14c. pažymi transporto infrastruktūros prieinamumo neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 
asmenims didinimo svarbą ir papildomą socialinę naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 72
15 dalis

15. pabrėžia, kad tvari plėtra, visų pirma naujosiose valstybėse narėse, sietina su 
reikalavimu vykdyti aplinkosaugos teisės aktus vandens, atliekų, oro ir gamtos bei rūšių 
apsaugos srityse, taip pat su tvaraus gamtos išteklių, ypač vandens, naudojimo 
reikalavimu; ragina aiškiai tai pripažinti ir įtraukti investicijas, reikalingas bendrajai 
vandens direktyvai ir NATURA 2000 tinklui įgyvendinti;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 73
15 dalis

15. pabrėžia, kad tvari plėtra, visų pirma naujosiose valstybėse narėse, sietina su 
reikalavimu vykdyti aplinkosaugos teisės aktus vandens, atliekų, oro ir gamtos bei 
rūšių apsaugos srityse, taip pat ragina teikti specialią pagalbą aplinkosaugos 
prioritetams, pvz., NATURA 2000 ir bendrajai vandens direktyvai, įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 74
15 dalis

15. pabrėžia, kad tvari plėtra, visų pirma naujosiose valstybėse narėse, sietina su 
reikalavimu vykdyti aplinkosaugos teisės aktus vandens, atliekų, oro ir gamtos bei 
rūšių apsaugos srityse, taip pat su tvaraus, pagrįsto solidarumu, gamtos išteklių, ypač 
vandens, naudojimo reikalavimu; pritaria, kad turėtų būti galimybė panaudoti 
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Bendrijos priemones, skirtas finansuoti sausrų, potvynių, gaisrų ir kitų gamtos 
nelaimių prevencijos priemones;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 75
15a dalis (nauja)

15a. šiuo klausimu pažymi, kad itin svarbu išsaugoti reikiamą vandens tiekimo 
infrastruktūrą ir remia pagal vandens kokybės direktyvą atliekamus veiksmus, 
skirtus veiksmingiau naudoti vandenį, diegti alternatyviąsias technologijas (pvz., 
vandens gėlinimo įmones) ir potvynių pavojų prevencijos priemones;

Or. es

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 76
15b dalis (nauja)

15b. taip pat tikisi, kad reikėtų imtis mažesnės apimties visų sričių infrastruktūros 
projektų, ir labai remia investavimą į šalutinių jungčių su pagrindiniais tinklais 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Richard Howitt

Pakeitimas 77
15c dalis (nauja)

15c. pritaria, kad nors investicijų srautas į strategines transporto infrastruktūras turi 
ekonominiu privalumų, labai svarbu neapleisti sričių, susijusių su svarbiomis 
užimtumo prieinamumo galimybėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Richard Howitt

Pakeitimas 78
16 dalis

16. aiškiai remia nuostatą dėl fondų intervencijos energetikos politikos srityje ir aiškiai 
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui elektros energijos ir šilumos 
gamybos ir transporto srityse; yra įsitikinęs, kad būtina remti švarių technologijų 
naudojimą MVĮ ir priemones, skirtas žaliajam verslui; skatina skirti lėšų, kurias 
būtų galima naudoti atsinaujinančios energijos rūšių komerciniam panaudojimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 79
16 dalis

16. aiškiai remia nuostatą dėl fondų intervencijos energetikos politikos srityje ir aiškiai 
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui elektros energijos ir šilumos 
gamybos ir transporto srityse; tačiau skatina pateikti visų remtinų alternatyvių ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių sąrašą arba gairėse neturi būti pateikta specialių 
draudžiamųjų sąrašų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 80
16 dalis

16. aiškiai remia nuostatą dėl fondų intervencijos energetikos politikos srityje ir aiškiai 
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių ir alternatyvaus kuro naudojimui elektros 
energijos ir šilumos gamybos ir transporto srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 81
16 dalis

16. aiškiai remia nuostatą dėl fondų intervencijos energetikos politikos srityje ir aiškiai 
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui elektros energijos, šilumos 
gamybos, šaldymo ir transporto srityse bei energijos taupymo sumetimais;  

Or. el
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 82
16a dalis (nauja)

16a. remia aplinkosaugos valdymo plėtrą ir švarios technologijos MVĮ naudojimą; 
primena būtinybę atsižvelgti į dydžio ir sektoriams būdingus skirtumus bei ragina 
ypač skatinti aplinkosaugos valdymo ir energijos vartojimo efektyvumo sistemas, 
tinkamas mažoms įmonėms; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 83
16b dalis (nauja)

16b. pastebi, kad gyvenamieji pastatai daro didžiausią įtaką šiltnamio efekto dujų 
išsiskyrimui ir kad reikia imtis atitinkamų priemonių ir šiame sektoriuje, siekiant 
Kioto tikslų, ir paskatinti tvarios miestų plėtros procesą; taip pat primena 2005 m. 
birželio 6 d. Parlamento priimtas pozicijas, susijusias su struktūriniais fondais1;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eugenijus Gentvilas

Pakeitimas 84
17 dalis

17. dėl to atkreipia dėmesį į galimybę panaudoti miesto atnaujinimo ir miestų zonų plėtros 
politiką energijos vartojimo efektyvumui gerinti; čia itin svarbu investuoti į blokinių 
gyvenamųjų namų kvartalų energinio naudingumo didinimą naujosiose valstybėse 
narėse;

Or. en

  
1 2005 m. birželio 6 d. Europos Parlamento pirmuoju svarstymu priimta pozicija, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl Europos regioninės plėtros fondo.
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo.
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas. 
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 85
17a dalis (nauja)

17a. pažymi, kad ekonominiam konkurencingumui reikia plataus akiračio žiniomis 
grindžiamos informacinės visuomenės, ir todėl ragina į būtinas infrastruktūros 
investicijas kartu su transporto, aplinkosaugos ir energetikos investicijomis įtraukti 
ir IRT;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Eluned Morgan

Pakeitimas 86
17b dalis (nauja)

17b. tikisi, kad bus remiamas švarių technologijų naudojimas MVĮ ir žaliojo verslo 
skatinimo priemonės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 87
18 dalis

18. ragina stiprinti tvarią miesto plėtrą ir ypatingus miesto ir aplinkinių vietovių 
tarpusavio ryšius; palaiko nuomonę, kad miestelius ir miestus, savivaldybes ir 
regionus turi sieti abipusiai ryšiai; mano, kad neįmanoma miestų zonų traktuoti 
atsietai nuo jas supančių sričių; tiki, kad būtinos papildomos politikos kryptys 
regioninei plėtrai skatinti ir kryptys, skirtos miestelių ir miestų, miestų pakraščių ir 
su jais besiribojančių administracinių rajonų strateginių susivienijimų steigimui;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 88
18 dalis

18. ragina stiprinti tvarią miesto plėtrą ir ypatingus miesto ir aplinkinių vietovių 
tarpusavio ryšius; taip pat pabrėžia savivaldybių ir regionų tarpusavio ryšių svarbą; 
regioninei plėtrai skatinti reikia papildomų politikos krypčių ir išplėstinių 
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strateginių miestų ir su jais besiribojančių savivaldybių susivienijimų bei 
besiribojančių vietos ir regioninių valdžios institucijų administracinių 
susivienijimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 89
18 dalis

18. ragina stiprinti tvarią miesto plėtrą ir ypatingus miesto ir aplinkinių vietovių 
tarpusavio ryšius; taip pat mano, kad pirminės svarbos turi būti laikoma strategija, 
skirta miesto plėtros ir naujosios kaimo plėtros saitams paremti, siekiant išvengti 
kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo ir migracijos iš kaimo vietovių; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 90
18a dalis (nauja)

18a. pažymi nacionalinės teisės ir ekonomikos sistemų supaprastinimo svarbą ir su tuo 
susijusias išlaidas, nes jos turi lemiamą reikšmę investavimo patrauklumui;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 91
18b dalis (nauja)

18b. pažymi, kad ypač kaimo vietovėms atsinaujinančių biologinių išteklių (energijos ir 
medžiagų) naudojimas atveria dideles plėtros ir gyvenimo gerovės didinimo 
galimybes ir kad žemės ūkiui taip pat bus labai naudingas tvarių struktūrų 
stiprinimas; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 92
18c dalis (nauja)

18c. ragina bendradarbiauti kaimo ir miestų regionus: tai yra gyvenamosios erdvės, 
turinčios savo reikšmę ir neturinčios konfrontuoti; tiki, jog būtina siekti gerinti 
žmonių gyvenimo gerovę tose srityse, kur gyvendami jie jaučiasi patogiai; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfredo Antoniozzi

Pakeitimas 93
18d dalis (nauja)

18d. ragina Komisiją pateikti fondo paramos 2007–2013 m. programoms projektą, 
kuriame, be kitų prioritetų, būtų nurodyti aiškius tikslus turintys struktūriniai 
veiksmai, skirti tankiai apgyvendintoms didelėms miestų aglomeracijoms;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alfredo Antoniozzi

Pakeitimas 94
18e dalis (nauja)

18e. ragina Komisiją ištirti ir nustatyti, kokios naujo tipo finansinės priemonės 
geriausiai padėtų miestų aglomeracijoms, atsižvelgiant į dažniausiai iškylančias 
problemas, pvz., miestų susisiekimo, tvarios miestų transporto sistemos, 
nedarbo, taršos, kelių eismo, didelių būsto kainų ir subsidijų būstui įsigyti;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 95
18f dalis (nauja)

18f. perspėja, viena vertus, kad naujovėms skatinti skirtos priemonės ir investicijos 
neturi apsiriboti technologijos naujovėmis, o turi būti skiriamos įvairių rūšių 
naujovėms, siekiant suteikti galimybę verslui vykdyti ekonominį ir socialinį 
modernizavimą; antra vertus, kad reikia imtis specialių priemonių mažų ir labai 
mažų įmonių novatoriškam potencialui remti, ypač tradiciniuose sektoriuose;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 96
18g dalis (nauja)

18g. pabrėžia būtinybę apsaugoti ir pagerinti ES biologinės įvairovės išsaugojimo 
kokybę, laikantis gero Europos gamtos paveldo valdymo reikalavimų ir sudarant 
reikiamo finansavimo planą, siekiant įgyvendinti įsipareigojimus, keliamus 
NATURA 2000 tinklo kūrimo; taip pat mano, kad būtina apsaugoti ir regeneruoti ir 
miškus, ir pakrantes, esančias atitinkamai gaisro ir erozijos padidinto pavojaus 
srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 97
18h dalis (nauja)

18h. ragina aiškiai ir išsamiai apibrėžti biologinės įvairovės išsaugojimo ir gamtos 
apsaugos veiksmus, kurie būtų įtraukti į visos Bendrijos tikslus kartu su sanglaudos 
politikos reglamentais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 98
18i dalis (nauja)

18i. ragina išplėsti užterštos žemės reabilitacijos ir atkūrimo apibrėžimą ir 
interpretavimą, nes to reikia siekiant įtraukti kitus, ne tik ekonominius, veiksmus, 
pvz., jautraus dirvožemio ir geriamojo vandens apsaugą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Eluned Morgan

Pakeitimas 99
18j dalis (nauja)

18j. ragina pateikti lėšų, kurias būtų galima naudoti komercinėms atsinaujinančių 
energijų technologijoms diegti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 100
18k dalis (nauja)

18k. ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį IRT skatinimo programoms, nes jos turi 
ilgalaikį ir įvairiapusį poveikį visuomenei, teritoriniams vienetams ir kultūrai, bei 
užtikrinti jų visišką prieinamumą piliečiams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 101
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ 
veiklai ir ITR sektoriui; tačiau siūlo ne tik plėtoti esamus pavyzdinius mokslinių 
tyrimų centrus, bet ir remti naujų steigimą, taip pat pabrėžia, kad MVĮ 
infrastruktūros plėtra neturi būti susieta išimtinai tik su regiono ekonominiais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 102
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ 
veiklai ir ITR sektoriui, taip pat pritaria Komisijos pripažinimui, kad itin svarbu 
atokiose ir nedidelio gyventojų tankio vietovėse plėsti ITR, taip pat tikisi, kad šis 
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pripažinimas bus taikomas ir mažiausiai išsivysčiusioms sritims, pvz., kuriose didelis 
nedarbas ir prastai išvystyta socialinė rūpyba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 103
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ 
veiklai ir ITR sektoriui; tačiau pabrėžia būtinybę sumažinti regionų ir valstybių 
narių technologinį susiskaidymą ir pataria didinti partnerystės bei 
bendradarbiavimo tinklų įvairovę ir juos stiprinti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Eugenijus Gentvilas

Pakeitimas 104
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ 
veiklai ir ITR sektoriui bei plačiajuosčiam ryšiui (elektroninėms paslaugoms) 
atokesnėse kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Eluned Morgan

Pakeitimas 105
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ 
veiklai ir ITR sektoriui bei plačiajuosčio ryšio (elektroninių paslaugų) diegimui 
atokesnėse kaimo vietovėse;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 106
19 dalis

19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir technologijų plėtra“ 
(MTTP), visų pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių, novatoriškų 
pramonės regionų kūrimuisi, MVĮ veiklai ir ITR sektoriui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 107
19a dalis (nauja)

19a. mano, kad laikantis Bendrųjų ekonominės politikos gairių, informacinės 
visuomenės skatinimui būtina užtikrinti tinkamą IT saugumą, įskaitant elektroninio 
verslo ir administracinių paslaugų apsaugą ir prieinamumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 108
19b dalis (nauja)

19b. pritaria, kad ES fondai padeda perskirstyti priemones iš ofšorinės naftos ir dujų 
pramonės į ofšorinį atsinaujinančios energijos sektorių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 109
19c dalis (nauja)

19c. pripažįsta, kad MTTP raida nepalankesnes sąlygas turinčiuose regionuose, kuriuose 
nėra didelės MTTP veiksmų patirties, gali būti problemiška, vis dėlto tai yra svarbi 
jų ekonominio restruktūrizavimo dalis;

Or. en



AM\611970LT.doc 31/47 PE 371.896v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 110
19d dalis (nauja)

19d. primygtinai pataria konsoliduoti regionines transporto struktūras, technologijas, 
naujoves ir priemones, skirtas skatinti verslumą, pvz., kuriant technologijų parkus, 
naujovių inkubatorius, kompleksus ir zonas bei regionines įmonių grupes; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 111
20 dalis

20. atkreipia dėmesį į glaudų MTTP ir žmonių švietimo tarpusavio ryšį ir ragina Komisiją 
sudaryti sąlygas nesudėtingam ir skaidriam bendrų projektų bendram finansavimui iš 
fondų ir, atsižvelgdamas į sėkmingų universitetų tyrimų rezultatus, ragina valstybes 
nares remti mažų įmonių steigimą, naudojant rizikos fondus ir mikrokreditus, ypač 
jaunoms išsilavinusioms moterims, kurios retai turi nuosavo pradinio įmonės 
steigimo kapitalo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 112
20 dalis

20. atkreipia dėmesį į glaudų MTTP ir žmonių švietimo tarpusavio ryšį ir ragina Komisiją 
sudaryti sąlygas nesudėtingam ir skaidriam bendrų projektų bendram finansavimui iš 
fondų ir pateikti lankstesnių bei tinkamesnių naudoti priemonių, padedančių 
pritraukti privačias investicijas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 113
20 dalis

20. atkreipia dėmesį į glaudų Septintosios pagrindų programos (7PP), 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programos 2007–2013 m. (KNPP) ir 
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sanglaudos fondų tarpusavio ryšį, orientuotą į MTTP, naujoves ir švietimą, ir ragina 
Komisiją sudaryti sąlygas nesudėtingam ir skaidriam bendrų projektų bendram 
finansavimui iš fondų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 114
20a dalis (nauja)

20a. ragina Komisiją sudaryti palankias sąlygas stiprinti ir tobulinti tarptautinį 
bendradarbiavimą mokslo tyrimų ir plėtros srityje ir pritraukti gabius mokslininkus 
į Europą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Richard Howitt, Eluned Morgan

Pakeitimas 115
20b dalis (nauja)

20b. teigia, kad būtina teikti paramą ir ne pelno sektoriui, taip skatinant socialinių 
įmonių ir socialinių bendrovių plėtrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 116
20c dalis (nauja)

20c. pabrėžia lemiamą mokslo tyrimams, naujovėms ir verslumui skatinti, naujoms 
Europos įmonėms kurti ir esamoms plėsti skirto finansavimo prieinamumo svarbą; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 117
21 dalis

21. pakartotinai ragina visiems regionams sudaryti vienodas galimybes PPP projektų 
MTTP ir ITR srityse įgyvendinimui, nes tai padės sumažinti technologinį 
susiskaidymą;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 118
21 dalis

21. pakartotinai ragina visiems regionams sudaryti vienodas galimybes PPP projektų 
MTTP, naujovių ir ITR srityse įgyvendinimui; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 119
21a dalis (nauja)

21a. pažymi, kad vystant informacinę visuomenę negalima atskirti kaimo vietovių; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 120
21b dalis (nauja)

21b. remia paramos paslaugų verslo plėtrai principą; mano, kad tarpininkaujančių 
organizacijų informacija, patarimai ir parama, ypač teikiama mažoms, labai 
mažoms ir amatų įmonėms, yra būtina šioms įmonėms siekiant sanglaudos politikos 
tikslų; todėl ragina remti tokius veiksmus ir regioniniu lygmeniu juos priskirti 
prioritetiniams; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 121
21c dalis (nauja)

21c. siūlo terminą „aukšto techninio lygio besikuriančios bendrovės“ pakeisti terminu 
„novatoriškos besikuriančios bendrovės“, taip suteikiant daugiau lankstumo 
kūrybiškoms bendrovėms;

Or. en



PE 371.896v02-00 34/47 AM\611970LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 122
21d dalis (nauja)

21d. mano, kad viešųjų paslaugų veiksmingumo didinimas negali būti suprantamas tik 
kaip šių paslaugų teikimas internetu – o ir kaip pagalbinės IRT infrastruktūros 
plėtra ir taikomosios priemonės, pvz., elektroninis mokymas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas123
21e dalis (nauja)

21e. taip pat ragina patobulinti Bendrijos finansavimo skyrimą veiksmams, kurie yra 
sudėtinė švietimo, mokymo ir socialinės įtraukties tikslų, patvirtintų ES, dalis; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 124
21f dalis (nauja)

21f. ragina regionus sutelkti savo mokslinių tyrimų ir naujovių pajėgas ir užtikrinti PP7, 
KNPP bei struktūrinio ir sanglaudos fondų papildomumą ir sąveiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 125
22 dalis

22. pabrėžia, jog svarbu didinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, visų pirma 
atsižvelgiant į netolimoje ateityje vyksiančią mūsų visuomenės demografinę kaitą; ir 
sutelkti ypatingą dėmesį į visišką imigrantų integraciją ir į atitinkamus pagyvenusių 
Europos gyventojų poreikių patenkinimo būdus;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 126
22a dalis (nauja)

22a. ragina remti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą kaimo vietovėse, siekiant 
padidinti įsidarbinimo galimybes kaimo vietovėse, ir kartu sumažinti grūstis 
miestuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 127
22b dalis (nauja)

22b. perspėja, kad ES struktūriniai fondai iš principo neturi būti naudojami darbo vietų 
mažinimui, jų pagrindinė paskirtis turi būti papildomų ilgalaikių darbo vietų 
steigimas; todėl ragina Komisiją ir Europos Tarybą ateityje nebeskirti ES paramos 
įmonių perkėlimui;  

Or. de

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 128
22c dalis (nauja)

22c. pabrėžia visiems suprantamų ir prieinamų IRT formų, skirtų neįgaliesiems ir 
senyviems gyventojams, svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 129
23 dalis

23. reikalauja, kad ESF remtų valstybių narių politikos kryptis, kurios atitinka bendras 
gaires ir rekomendacijas, susijusias su Europos užimtumo strategija ir su atitinkamais 
Bendrijos tikslais socialinės įtraukties, nediskriminavimo, lygiateisiškumo siekimo, 
neįgaliesiems skirtos lygių galimybių politikos ir bendrojo bei profesinio mokymo 
srityse;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 130
23 dalis

23. reikalauja, kad ESF remtų valstybių narių politikos kryptis, kurios atitinka bendras 
gaires ir rekomendacijas, susijusias su Europos užimtumo strategija ir su atitinkamais 
Bendrijos tikslais socialinės įtraukties, nediskriminavimo, lygiateisiškumo siekimo ir 
bendrojo bei profesinio mokymo srityse; mano, kad būtent sanglaudos politikos gali 
padidinti asmenų, tapusių su lytimi susijusios prievartos aukomis, galimybes 
įsidarbinti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 131
23a dalis (nauja)

23a. mano, kad siekis padidinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą yra prioritetinė 
priemonė; tačiau pažymi savisamdos darbuotojų ir jų darbdavių tinkamo mokymo 
stoką ir ragina atitinkamai įgyvendinti informavimo priemones ir tokių mokymų 
organizavimo pagalbos priemones;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 132
23b dalis (nauja)

23b. ragina Komisiją skatinti darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje, vadovaujantis 
lygių galimybių visuomenės kūrimo principu ir įgyvendinant asmenų judėjimo 
laisvės principą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 133
23c dalis (nauja)

23c. ragina imtis lydimųjų ir pagalbinių priemonių, siekiant išvengti nepalankesnes 
sąlygas turinčių grupių socialinės atskirties nuo pagalbinių priemonių, atsižvelgiant 
į jų galimybių įsidarbinti didinimą; pažymi socialinės ekonomikos bei vietos ir 
regionų užimtumo paktų priemonių įtraukties teigiamą poveikį, taip pat kad 
bendrosios garantijos priemonė šioms vietos struktūroms yra itin naudinga; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 134
24 dalis

24. pritaria užimtumo gairėse numatytiems trims veiksmų prioritetams ir pabrėžia, kad 
dėl jų įgyvendinimo jokiu būdu neturėtų pablogėti darbuotojų padėtis; bet taip pat 
nerimauja dėl formuluotės „užimtumui palankūs darbo užmokesčio nustatymo 
mechanizmai“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 135
25 dalis

25. ragina Komisiją išaiškinti, ką reiškia tikslas „skatinti visoms amžiaus grupėms 
pritaikytą požiūrį į darbą“; mano, kad jis turėtų būti susijęs su parama jaunimui, 
moterims, neįgaliesiems ir senesnio amžiaus darbuotojams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 136
26 dalis

26. dėl šios priežasties ragina teikti didesnę paramą „mokymosi visą gyvenimą“ 
projektams, įskaitant paramą švietimo struktūros gerinimo, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo srityse (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 137
26 dalis

26. palaiko Komisijos įsipareigojimą imtis aktyvios politikos ypač verslumo skatinimui 
švietimo ir tęstinio mokymo srityse; dėl šios priežasties ragina teikti didesnę paramą 
„mokymosi visą gyvenimą“ projektams, įskaitant paramą švietimo struktūros 
gerinimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityse, taip pat paramą naujų kelių 
plėtojimui mokyklinėje ir ikimokyklinėje srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 138
26 dalis

26. dėl šios priežasties ragina teikti didesnę paramą „mokymosi visą gyvenimą“ 
projektams, įskaitant paramą švietimo struktūros gerinimo, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo srityse, taip pat paramą naujų švietimo kelių plėtojimui formaliosios mokymo 
sistemos (reglamentuotų švietimo įstaigų) ir neformaliojo mokymo (švietimo 
programų, vykdomų pilietinės visuomenės iniciatyva) srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 139
26 dalis

26. dėl šios priežasties ragina teikti didesnę paramą „mokymosi visą gyvenimą“ 
projektams, įskaitant paramą švietimo struktūros gerinimo, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo srityse, ir ypač paramą ankstyvam užsienio kalbų mokymui, pradedamam 
(išbraukta) ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 140
27 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 141
28 dalis

28. mano, kad mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos turėtų būti laikomos 
investicija, o ne subsidija į žmogiškuosius išteklius; remia Komisijos požiūrį, 
analogišką taikytam lygybės programoje, kuriuo visiems migrantams, įskaitant 
prieglobsčio prašytojus, palengvinamas darbo rinkos prieinamumas, pvz., 
pripažįstant kvalifikaciją arba išmokant kalbų; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 142
28a dalis (nauja)

28a. ragina valstybes nares ir regionus skirti daugiau dėmesio didelio skaičiaus 
ekonomiškai neaktyvių asmenų, ypač ilgą laiką sirgusių, įtraukimo klausimams, 
vykdant etapinę jų įtrauktį į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 143
28b dalis (nauja)

28b. taip pat ypatingą dėmesį reikia skirti neįgaliųjų įtraukties į pagrindinio švietimo ir 
mokymo kursų įstaigas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 144
29a dalis (nauja)

29a. pabrėžia, kad, be viešojo sektoriaus administracinių gebėjimų didinimo, sanglaudos 
politika turėtų prisidėti prie viešųjų paslaugų modernizavimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 145
29b dalis (nauja)

29b. iškelia būtinybę pagerinti mokymo ir švietimo veiksmų atitiktį darbo rinkos 
poreikiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 146
29c dalis (nauja)

29c. ragina Komisiją leisti naudoti ESF finansavimą sveikatai ir saugai darbe gerinti ir 
nelaimingų atsitikimų skaičiui pramonėje mažinti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Eugenijus Gentvilas

Pakeitimas 147
30 dalis

30. pritaria galimybei investuoti į sveikatos infrastruktūros, ypač atokesnėse kaimo 
vietovėse, ir apsaugos nuo rizikos sveikatai sritis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 148
30a dalis (nauja)

30a. mano, kad sanglaudos priemonės turėtų išplėtoti tam tikras socialines paslaugas, 
kurios bus ne tik įdarbinimo šaltinis, bet ir padės nustatyti darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 149
32 dalis

32. ragina Komisiją, jei bus bendrai nesilaikoma kriterijų dėl:

• tvarios plėtros,

• lyčių aspekto integravimo,

• teisių pagal EB sutarties 13 straipsnį (draudimas diskriminuoti žmones su negalia, 
taip pat dėl rasės, lyties, religijos arba seksualinės orientacijos),

• aplinkosaugos reikalavimų,
reikalauti ištaisyti padėtį (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 150
32 dalis

32. ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendindamos programas laikytųsi 
šių kriterijų:

• tvarios plėtros,

• lyčių aspekto integravimo,

• teisių pagal EB sutarties 13 straipsnį (draudimas diskriminuoti žmones su negalia, 
taip pat dėl rasės, lyties, religijos arba seksualinės orientacijos),

• aplinkosaugos reikalavimų,

ir ragina Komisiją reikalauti ištaisyti padėtį ir grąžinti išmokėtus pinigus, jei šių 



PE 371.896v02-00 42/47 AM\611970LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kriterijų nesilaikoma;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 151
33a dalis (nauja)

33a. pabrėžia, kad į teritorinės plėtros ir sanglaudos politikos veiksmus reikia tinkamiau 
įtraukti pagrindinius ESGP principus ir tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 152
33b dalis (nauja)

33b. pabrėžia užimtumo programų teritorinius aspektus; tai parodo, kad ESF 
programoms taikytini stiprūs regioniniai ir teritoriniai veiksniai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 153
34 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy, Alain Hutchinson, Mieczysław 
Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Arlene McCarthy, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Pakeitimas 154
34 dalis

34. pakartotinai reikalauja padidinti paramą miestų zonų plėtrai; pabrėžia svarbų miestų ir 
juos supančių vietovių vaidmenį įgyvendinant ES regioninės politikos tikslus, 
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įskaitant jų ekonominės plėtros Europoje variklio funkciją; ragina valstybes nares 
remti daugiapakopį valdymą, į nacionalinės strateginės struktūros bei veiklos 
programų plėtojimą ir įgyvendinimą įtraukiant miestus, funkcines miestų zonas ir 
besiribojančias kaimo sritis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 155
34 dalis

34. pakartotinai reikalauja padidinti paramą miestų zonų plėtrai; taip pat pritaria, kad 
regionai turėtų lanksčiai rengti projektus, kadangi paramos periodo pradžioje dar gali 
būti nenustatyta, kurių regionų projektus reikia remti; pažymi podelegacijų reikšmę, 
siekiant perduoti vietos miesto valdžios institucijoms atsakomybę už specialųjį 
finansavimą, susijusį su miesto reikalais, kurie įeina į struktūrinio fondo veiklos 
programų taikymo sritį; mano, kad tarpusavyje susijusius miestelius ir miestus 
reikia laikyti specialiųjų veiksmų programų įsigijimo ir įgyvendinimo partneriais, 
tad jie turi suvokti atsakomybę už jiems patikėtus išteklius;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 156
34 dalis

34. mano, kad sanglaudos, augimo ir užimtumo politikos be formalaus piliečių 
vaidmens ir atsakomybės pripažinimo žlugs; pakartotinai reikalauja padidinti paramą 
miestų zonų plėtrai; taip pat pritaria, kad regionai turėtų lanksčiai rengti projektus, 
kadangi paramos periodo pradžioje dar gali būti nenustatyta, kurių regionų projektus 
reikia remti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 157
34a dalis (nauja)

34a. pabrėžia būtinybę pripažinti Europos vietos dalyvių įvairovę; pažymi, kad Europa 
išsiskiria unikalia daugiacentre struktūra, kurią sudaro dideli, vidutiniai ir maži 
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miesteliai bei miestai, ir kad dauguma europiečių gyvena vidutiniuose ir mažuose 
miestuose; mano, kad su miestų zonomis susijusias priemones būtina taikyti ne tik 
tradiciniams didmiesčiams, bet ir skirti vaidmenį miestams, miestams palydovams ir 
miestų prekyvietėms, prijungtoms prie pagrindinių miestų centrų;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez ir Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 158
34b dalis (nauja)

34b. ragina skirti paramą sritims, kurias veikia nepalankūs struktūriniai veiksniai, pvz., 
gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų senėjimas arba nepasiekiamumas, 
siekiant paspartinti šių sričių ekonominį ir socialinį vystymąsi;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 159
34c dalis (nauja)

34c. siūlo labiau remti turizmą ir su juo susijusią veiklą, nes turizmas yra svarbus ir 
kaimo, ir miesto ekonomikos veiksnys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 160
34d dalis (nauja)

34d. pabrėžia būtinybę pripažinti Europos vietos dalyvių įvairovę; Europai būdinga 
unikali daugiacentrė struktūra, sudaryta iš didelių, vidutinių ir mažų miestų, o 
didžioji dauguma europiečių gyvena mažuose ir vidutiniuose miesteliuose, todėl 
labai svarbu, kad su ES miestais susiję veiksmai būtų taikomi ne tik tradiciniams 
didmiesčių centrams, bet ir būtų skirtas vaidmuo miestams, miestams palydovams ir 
miestų prekyvietėms, prijungtoms prie dominuojančių miestų centrų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 161
35 dalis

35. patvirtina paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kuris yra esminis Europos 
integracijos instrumentas, ir ragina atkreipti deramą dėmesį į šio instrumento taikymą 
kultūros, aplinkos, institucijų bendradarbiavimo, apsaugos nuo katastrofų, racionalaus 
vandens išteklių valdymo ir sveikatos apsaugos, srityse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 163
35 dalis

35. patvirtina paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kuris yra esminis Europos 
integracijos instrumentas, ir ragina atkreipti deramą dėmesį į šio instrumento taikymą 
kultūros, aplinkos, MTTP, informacinių ir ryšio technologijų, institucijų 
bendradarbiavimo, apsaugos nuo katastrofų ir sveikatos apsaugos, srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 164
35 dalis

35. patvirtina paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kuris yra esminis Europos 
integracijos instrumentas, ir ragina atkreipti deramą dėmesį į šio instrumento taikymą 
kultūros, aplinkos,institucijų bendradarbiavimo, apsaugos nuo katastrofų ir sveikatos 
apsaugos, srityse; (pakeitimas vertimui lietuvių kalba įtakos neturi)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 165
35 dalis

35. patvirtina paramą regioniniam bendradarbiavimui, kuris yra esminis Europos 
integracijos instrumentas, ir ragina atkreipti deramą dėmesį į šio instrumento taikymą 
kultūros, aplinkos,institucijų bendradarbiavimo, apsaugos nuo katastrofų ir sveikatos
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apsaugos, srityse;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 166
36a dalis (nauja)

36a. pabrėžia, kad lygiateisiškumo programos tipo veiksmus būtina tęsti naujame 
programų periode;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 167
37 dalis

37. ragina, kad būtų apibrėžtos aiškios ir skaidrios išteklių padalinimo ir paramos teikimo 
taisyklės; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 168
37 dalis

37. ragina, kad būtų apibrėžtos aiškios ir skaidrios paramos teikimo taisyklės ir kad 
valstybės narės prisiimtų visišką atsakomybę už sanglaudos politikos finansavimo 
lėšų išlaidas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 169
37a dalis (nauja)

37a. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti kaip galima glaudesnės koordinacijos tarp 
nacionalinėse programose dalyvaujančių įmonių ir atitinkamų Bendrijos programų, 



AM\611970LT.doc 47/47 PE 371.896v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

siekiant optimaliai panaudoti turimus Bendrijos išteklius; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 170
37b dalis (nauja)

37b. pažymi, kad veiksmų programos, ypač pasienio regionuose, turi būti suderintos; 
mano, kad programų rėmėjai abiejose sienos pusėse turi bendradarbiauti ir 
koordinuoti savo investicijas nuo pat programų planavimo iki jų įgyvendinimo; tiki, 
kad tai yra vienintelis pasienio regionų bendro vystymosi būdas;  

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 171
37c dalis (nauja)

37c. ragina priimti aiškias ir skaidrias taisykles, užtikrinančias, kad veiksmų 
įgyvendinimui skirtos subsidijos nebus naudojamos paprastam bendrovių 
perkėlimui Europos Sąjungoje; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 172
37d dalis (nauja)

37d. pažymi, kad Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) sukūrimas 
yra puiki galimybė Europos struktūrinėje ir regionų politikoje taikyti papildomumo 
principą; mano, kad ETBG suteiks galimybę kompetentingiems regionų lygmens 
asmenims prisiimti didesnę atsakomybę už programų vykdymo veiksmus; pastebi, 
kad tai savo ruožtu paskatintų regionų tarpvalstybinę galvoseną ir kartu paremtų 
Europos dvasią; 

Or. de


