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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 1
4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 3 d. Komisijos komunikatą „Plėtra: ekonominė 
sėkmė po dvejų metų“ (COM(2006)200), 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 2
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos išvadas, pateiktas pradedant derybas su 
Kroatija,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi ankstesne Europos Sąjungos plėtra buvo prisidėta prie taikos, saugumo, 
stabilumo, demokratijos ir teisinės valstybės principų užtikrinimo, taip pat prie visos 
Europos Sąjungos augimo ir ekonominės gerovės; tai padėjo ES tapti labiau 
konkurencinga ir dinamiška ekonomika ir į tai turi būti atsižvelgta,

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi ankstesnė Europos Sąjungos plėtra ekonominiu ir saugumo politikos požiūriu 
buvo labai naudinga Europos Sąjungai ir tai buvo svarbiausi žingsniai kuriant stiprią 
Bendriją, kuri darėsi vis daugiau tarptautinė,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. ankstesnė Europos Sąjungos plėtra ekonominiu ir saugumo politikos požiūriu buvo 
labai naudinga Europos Sąjungai, o tai svarbu apsisprendžiant dėl būsimos plėtros, (šis 
pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 6
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 7
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi, nepaisant to, ir ateityje būtina imtis veiksmingų priemonių, siekiant 
sumažinti skirtumus, išryškėjusius dėl plėtros į Rytus prisijungus naujoms šalims, 
kadangi jose, palyginti su anksčiau įstojusiomis šalimis, pradinė ekonominė padėtis 
buvo prastesnė ir jos taip pat turėjo įgyvendinti radikalias politinių sistemų reformas 
(išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 8
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ir ateityje būtina imtis veiksmingų priemonių, siekiant sumažinti skirtumus, 
išryškėjusius dėl plėtros į Rytus prisijungus naujoms šalims, kadangi jose, palyginti su 
anksčiau įstojusiomis šalimis, pradinė ekonominė padėtis buvo prastesnė (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ir ateityje būtina imtis veiksmingų priemonių, siekiant sumažinti skirtumus, 
išryškėjusius dėl plėtros į Rytus prisijungus naujoms šalims, kadangi jose, palyginti su 
anksčiau įstojusiomis šalimis, pradinė ekonominė padėtis buvo prastesnė ir jos taip pat 
turėjo įgyvendinti radikalias politinių sistemų reformas (išbraukta),

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 10
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ir ateityje būtina imtis veiksmingų priemonių, siekiant sumažinti skirtumus, 
išryškėjusius (išbraukta) prisijungus Centrinės ir Rytų Europos šalims, kadangi jose, 
palyginti su anksčiau įstojusiomis šalimis, pradinė ekonominė padėtis buvo prastesnė 
ir jos taip pat turėjo įgyvendinti radikalias politinių sistemų reformas; remiantis 
atliktomis studijomis, norint pasiekti 75 proc. lygį, Rumunijai ir Bulgarijai prireiks 76 
metų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 11
E konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 12
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą ir išryškina naujus 
gamybos vietų plėtros trūkumus 15 senųjų ES valstybių narių; kitais žodžiais, 
sanglauda ir solidarumas su atsilikusiais Europos Sąjungos regionais toliau bus 
būtini, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 13
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą, taip pat sukelia 
problemas visai Europos Sąjungai – įmonės perkeliamos tiek Europos Sąjungoje, 
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tiek už jos ribų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 14
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą ir sukelia 
problemas visose ES valstybėse narėse,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 15
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai gali apsunkinti suvienodinimo procesą ir išryškina 
naujus gamybos vietų plėtros trūkumus Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 16
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą ir išryškina naujus 
gamybos vietų plėtros trūkumus (išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 17
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą ir išryškina naujas 
vietos ir regionų problemas 15 senųjų ES valstybių narių;
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Or. pt

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 18
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi gerai valdoma sanglaudos politika regionams galima padėti spręsti kai 
kurias su globalizacija susijusias problemas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 19
F konstatuojamoji dalis

F. didėja finansinis spaudimas valstybių biudžetams; daugelis valstybių narių nevykdo 
stabilumo kriterijų; dėl demografinės raidos ateityje taip pat reikės papildomų 
valstybinių biudžetų lėšų ir kartų solidarumo, jei nebus imamasi tikslinių priemonių 
kovoti su neigiamais demografinių pokyčių padariniais, ypač su diskriminacija 
ribojant patekimą į darbo rinką, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 20
F konstatuojamoji dalis

F. (Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 21
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi ES turi išlikti atvira bendrija ir struktūrinės politikos klausimai neturi 
kliudyti plėtrai ateityje,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 22
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi įstojus Rumunijai ir Bulgarijai įsigaliojo specialios paraiškų dėl 
asignavimų iš struktūrinių fondų teikimo taisyklės,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 23
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi lig šiol nenustatytas Rumunijos ir Bulgarijos narystės struktūrinis politinis 
poveikis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 24
I konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 25
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi, įstojus Rumunijai ir Bulgarijai, Bendrijos teritorija padidėjo 9 proc.,
gyventojų skaičius – 6 proc., (išbraukta) BVP vienam gyventojui sumažėjo 5 proc., o 
su šiais pokyčiais susijusios lėšos yra skiriamos iš šiuo metu galiojančios finansinės 
programos,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 26
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi, remiantis šiuo metu galiojančia struktūrinės politikos schema, netrukus 
vienu metu įstojus G konstatuojamoje dalyje išvardytoms šalims (tai šiuo metu 
neplanuojama), Bendrijos teritorija padidėtų 35 proc., gyventojų skaičius – 27 proc., 
tačiau BVP išaugtų tik 4 proc.; BVP vienam gyventojui sumažėtų net 18 proc.; 
reikalinga finansinė suma dabartiniu finansavimo laikotarpiu siektų 150 mlrd. eurų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 27
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi, įstojus išvardytoms šalims, Bendrijos teritorija padidėtų 35 proc., gyventojų 
skaičius – 27 proc., tačiau pradžioje BVP išaugtų tik 4 proc.; BVP vienam gyventojui 
pradžioje sumažėtų net 18 proc.; reikalinga finansinė suma dabartiniu finansavimo 
laikotarpiu siektų 150 mlrd. eurų,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 28
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi, remiantis dabartiniais demografiniais duomenimis, įstojus išvardytoms 
šalims, Bendrijos teritorija padidėtų 35 proc., gyventojų skaičius – 27 proc., o BVP 
išaugtų nedaug ir, norint išlaikyti dabartinį finansavimo lygį, daugiau lėšų reikėtų 
skirti sanglaudai,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 29
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi būtina neatidėliotina Europos Sąjungos institucijų institucinė, finansinė ir 
politinė reforma, kuri sustiprintų ES gebėjimą integruoti naujas nares; kadangi G 
konstatuojamoje dalyje nurodytų šalių įstojimas į Europos Sąjungą visiškai 
priklauso nuo Kopenhagos kriterijų įgyvendinimo – demokratinių pokyčių jose,   

Or. de

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 30
J konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 31
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, įstojus Vakarų Balkanų šalims, Bendrijos plotas padidėtų 5 proc., 
gyventojų – 6 proc., o BVP vienam gyventojui sumažėtų tik trimis procentais ir dėl 
to sanglaudai nereikėtų skirti žymiai daugiau lėšų, taip pat nepablogėtų nei vieno 
regiono finansavimas dėl statistinio poveikio,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 32
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, remiantis galiojančiomis taisyklėmis, Europos Sąjungoje, kurią sudarytų 
34 valstybės narės, Kroatijai tektų tik 7 proc. papildomų struktūrinių fondų lėšų, 
likusioms šiuo metu pasirengimo stojimui pagalbą gaunančioms Vakarų Balkanų 
šalims tektų (išbraukta) 9,2 proc., tačiau vien Turkija tektų 63 proc. lėšų,
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Or. hu

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 33
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi vien Turkijai prireiktų apie 63 proc. papildomų struktūrinių fondų lėšų; 
(išbraukta) šiuo metu pasirengimo stojimui pagalbą gaunančioms Vakarų Balkanų 
šalims (išskyrus Kroatiją) tektų iš viso 9,2 proc.,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 34
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi (išbraukta) Turkijai prireiktų apie 63 proc. papildomų struktūrinių fondų lėšų; 
Kroatijai – 7 proc., likusioms šiuo metu pasirengimo stojimui pagalbą gaunančioms 
Vakarų Balkanų šalims tektų iš viso 9,2 proc.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, remiantis galiojančiais susitarimais ir sąlygomis, vien Turkijai prireiktų 
apie 63 proc. papildomų struktūrinių fondų lėšų; Kroatijai – 7 proc., likusioms šiuo 
metu pasirengimo stojimui pagalbą gaunančioms Vakarų Balkanų šalims tektų iš viso 
9,2 proc.,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 36
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi atskirų Vakarų Balkanų valstybių įstojimas dėl jų dydžio, gyventojų 
skaičiaus ir ekonominio išsivystymo net ir dabartinės finansinės programos požiūriu 
neturėtų jokio statistikos požiūriu įvertinamo poveikio valstybių narių regionų 
finansavimui, taip pat neturėtų žymaus finansinio poveikio 27 ES valstybių narių 
sanglaudos politikai; kadangi, socialiniu ir ekonominiu požiūriu Kroatija yra net 
labiau išsivysčiusi, nei kelios valstybės narės,

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 37
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi, įstojus Kroatijai, derybos su kuria yra toliausiai pažengusios ir kuri turi 
galimybę įstoti į ES dabartinės finansinės programos laikotarpiu, lyginamuoju 
požiūriu Europos Sąjungai tenkanti finansinė našta būtų ypač maža – dėl šalies 
dydžio, gyventojų skaičiaus ir ekonominio išsivystymo,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 38
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi šiuo metu neįmanoma prognozuoti, koks 2014 m. bus 27 ES valstybių narių 
ir G konstatuojamoje dalyje nurodytų valstybių ekonominis išsivystymas,  

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 39
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi, įstojus Turkijai, (Bendrijos plotui padidėjus 20 proc., gyventojų skaičiui –
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16 proc. ir BVP vienam gyventojui sumažėjus 10 proc.) pasikeistų Europos 
sanglaudos politikos apimtis, nes ši politika lig šiol dar nebuvo vykdyta tokio dydžio 
valstybėje, kuriai būdingas toks ekonominio išsivystymo lygis ir tokie regioniniai 
skirtumai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 40
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi, remiantis galiojančiais susitarimais ir sąlygomis, įstojus Turkijai, pasikeistų 
Europos sanglaudos politikos apimtis, nes ši politika lig šiol dar nebuvo vykdyta tokio 
dydžio valstybėje, kuriai būdingas toks ekonominio išsivystymo lygis ir tokie 
regioniniai skirtumai, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 41
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi 2006 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į tai, 
kad priimdama naujas nares Europos Sąjunga turėtų sugebėti išlaikyti Europos 
integracijos pagreitį ir kad „Europos Sąjunga laikysis įsipareigojimų“, tačiau „reikia 
dėti visas pastangas siekiant sustiprinti Sąjungos sanglaudą ir veiksmingumą“,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 42
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. kadangi 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba priminė, kad „šiuo metu 
vykstančios derybos priklauso nuo kiekvienos šalies pasiekimų ir kad jų greitis 
priklausys nuo to, kaip kiekviena stojimui besirengianti šalis vykdys derybų plane 
numatytus reikalavimus“,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 43
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. kadangi dėl Kroatijos prisijungimo ES biudžetui tektų nežymi našta – dėl Kroatijos 
gyventojų skaičiaus ir jos ekonominio išsivystymo,

Or. hu

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 44
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi 2006 m. lapkričio 8 d. plėtros strategijoje Komisija reikalauja prieš būsimą 
plėtrą nuodugniai išanalizuoti jos poveikį ES biudžetui, atsižvelgiant į galimus 
pokyčius atitinkamose politikos srityse, pvz., žemės ūkio ir sanglaudos politikos 
srityse, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 45
N konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 46
N konstatuojamoji dalis

N. apie regioninę politiką, kaip vieną svarbiausių ES biudžeto skyrių, bus aktyviai 
diskutuojama 2008–2009 m. numatytos ES biudžeto peržiūros metu ir aptariant 
veiksmingumo kriterijus,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 47
Na konstatuojamoji dalis (nauja)

Na. kadangi vis dar besiplečiančioje Europos Sąjungoje būtina efektyvi Bendrijos 
politika, o sanglaudos politikos veiksmingumas ir jos reali pridėtinė vertė priklauso 
nuo turimų finansinių išteklių; kadangi dėl to daugiausiai dėmesio reikia skirti 
Bendrijos nuosavųjų išteklių sistemos persvarstymui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 48
1 dalis

1. mano, kad Europos Sąjungos gebėjimas priimti naujas nares reiškia, kad (išbraukta) ji 
privalo siekti socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslo ir atitinkamai 
suderinti biudžeto politikos programas,

Or. es

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 49
1 dalis

1. mano, kad Europos Sąjungos gebėjimas priimti naujas nares reiškia, kad, vykdydama 
biudžeto politiką, ji privalo siekti socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslo; todėl mano, kad vykstant kiekvienos šalies kandidatės stojimo procesui būtina 
atsižvelgti į ES galimybes integruoti atitinkamą valstybę;

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 50
1 dalis

1. (Does not affect English version.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 51
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siekiant nedelsiant vykdyti reformas būtina persvarstyti ES biudžetą; 
todėl būtina palyginti įvairių pagrindinių finansavimo priemonių (Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, pirmojo BŽŪP ramsčio, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai) poveikį 27 ES valstybių narių plėtrai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 52
2 dalis

2. mano, kad būsima plėtra iš esmės neturėtų lemti to, jog dėl statistinio poveikio 
(išbraukta) Europos Sąjungos regionai, realiai nepagėrėjus jų socialinei ir
ekonominei padėčiai, netektų Europos sanglaudos politikoje numatyto finansavimo; 
tačiau primena, kad regionams, kurie tik dėl statistinių priežasčių netenka 
finansavimo, išimties tvarka gali būti numatyti atitinkami pereinamieji laikotarpiai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 53
2 dalis

2. mano, kad būsima plėtra neturėtų lemti to, jog dėl statistinio poveikio vis daugiau 
Europos Sąjungos regionų, realiai nepagėrėjus jų ekonominei padėčiai, netektų 
Europos sanglaudos politikoje numatyto finansavimo; taip pat pabrėžia, kad 
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prisijungus tik Kroatijai statistinio poveikio regionų finansavimui regionų ir 
nacionaliniu lygmeniu nebūtų,

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 54
2 dalis

2. mano, kad būsima plėtra neturėtų lemti to, jog dėl statistinio poveikio vis daugiau 
Europos Sąjungos regionų, realiai nepagėrėjus jų ekonominei padėčiai, netektų 
Europos sanglaudos politikoje numatyto finansavimo pagal galiojantį 1 tikslą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 55
2 dalis

2. mano, kad būsima plėtra neturėtų lemti to, jog dėl statistinio poveikio vis daugiau 
Europos Sąjungos regionų, realiai nepanaikinus skirtumų, netektų Europos 
sanglaudos politikoje numatyto finansavimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 56
2a dalis (nauja)

2a. mano, kad, vertinant būsimos plėtros poveikį finansiniu ir efektyvumo požiūriu, 
reikia atsižvelgti į socialinę ir ekonominę pažangą, kuri įvyks naujosiose sanglaudos 
šalyse šiuo programavimo laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė László Surján, Antonio De Blasio

Pakeitimas 57
2a dalis (nauja)

2a. pažymi, kad neįmanoma vykdyti tikros ir efektyvios sanglaudos politikos 
nepadidinus ES išlaidų 1,18 proc. ES bendrųjų pajamų; tai Parlamentas pabrėžė 
savo 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007-
2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų1;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 58
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad būtina vykdyti tęstinius tyrimus ir sukurti Europos sanglaudos politikos 
finansavimo ateityje scenarijus; tai atliekant būtina atsižvelgti į vidaus rinkos 
plėtros, eksporto ir importo dydžių, padėties darbo rinkoje, geresnės aplinkos 
apsaugos ir mažesnės pasienio kontrolės poveikį ES; jei G konstatuojamoje dalyje 
paminėtos šalys nebūtų priimtos į ES, reikėtų atlikti lyginamąją analizę ir įvertinti to 
poveikį pinigų politikos ir geostrateginiu požiūriu; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 59
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją pateikti išsamią poveikio analizę ir tinkamai įvertinti, kokį poveikį 
struktūrinei politikai turėjo Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas;

Or. en

  
1 Paskelbta Oficialiajame leidinyje C 124E, 2006 m. gegužės 25 d., p. 373.
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 60
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad vertinant sanglaudos politikos įtaką ekonominiam vystymuisi, 
nedarbui, infrastruktūrai, moksliniams tyrimams ir naujovėms turi būti naudojami 
ir kiekybiniai rodikliai; jie leistų nustatyti praktinį struktūrinio finansavimo poveikį 
ir priimti atitinkamus su biudžetu susijusius sprendimus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 61
4 dalis

4. ragina ir Komisiją būsimos plėtros akivaizdoje įvertinti ir iš naujo apibrėžti 
sanglaudos politikos gaires ir išteklius atsižvelgiant į būsimų valstybių narių 
poreikius, taip pat toliau remti iki šiol finansuojamus regionus, kuriuose vyksta 
sudėtingi globalizacijos nulemti restruktūrizavimo procesai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 62
4 dalis

4. ragina ir Komisiją būsimos plėtros akivaizdoje konkrečiai nuolatos vertinti, kokios su 
regioninės politikos vykdymu susijusios išlaidos taikant dabartinius kriterijus gali tekti 
Europos Sąjungai ir kaip tai paveiks ligšiolinį regioninį finansavimą; ragina Komisiją 
pateikti dinamiškus būsimos plėtros scenarijus; šiuose scenarijuose turėtų būti 
pateikiami ne tik pradiniai duomenys, bet ir prognozės penkeriems ar dešimčiai 
metų, pagrįstos, pvz., ankstesnės plėtros patirtimi;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 63
4 dalis

4. ragina ir Komisiją būsimos plėtros akivaizdoje remiantis šiais tyrimais ir naudojantis 
Europos erdvinio planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) duomenų bazėmis ir 
analitinėmis priemonėmis konkrečiai nuolatos vertinti (pateikiant kiekvienos šalies 
duomenis atskirai) kokios su regioninės politikos vykdymu susijusios išlaidos taikant 
pakeistus ir išplėstus kriterijus gali tekti Europos Sąjungai ir kaip tai paveiks ligšiolinį 
regioninį finansavimą; įvairios ES finansavimo priemonės turi būti geriau 
integruotos; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 64
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją į naująją ketvirtąją ataskaitą dėl sanglaudos įtraukti skyrių, 
kuriame ji pateiktų savo požiūrį į šiuo metu vykdomos sanglaudos politikos tvarumą 
ir į galimas būsimas sanglaudos politikos priemones;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 65
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją ir Tarybą, vertinant šalių kandidačių įstojimo poveikį, vertinti 
kiekvieną šalį atskirai, nes jų poveikis Europos Sąjungos gebėjimui integruoti 
naujas nares yra labai skirtingas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 66
4a dalis (nauja)

4a. ragina Tarybą, įvykus plėtrai, naujoms valstybėms narėms, kurių ekonominio 
išsivystymo lygis daug mažesnis, skirti daugiau ES lėšų, nei ankstesnių plėtros etapų 
metu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 67
5 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 68
5 dalis

5. ragina Komisiją nedelsiant komunikate pateikti pasiūlymą dėl sanglaudos politikos 
įgyvendinimo pakopų modelio, kuriame, vykdant Europos sanglaudos politiką, ir 
toliau būtų numatyti skirtumai tarp pasirengimo stojimui paramos ir visateisės narystės 
ir kad, atsižvelgiant į pasiektą politinę pažangą, būsimoms šalims kandidatėms 
(išbraukta) būtų skiriama veiksminga pagalba regioninei plėtrai;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 69
5 dalis

5. ragina Komisiją nedelsiant komunikate pateikti sanglaudos politikos įgyvendinimo 
pakopų modelį, kuriame, vykdant Europos sanglaudos politiką, ir toliau būtų numatyti 
skirtumai tarp pasirengimo stojimui paramos ir (išbraukta) narystės ir kad, 
atsižvelgiant į pasiektą politinę pažangą, būsimoms šalims kandidatėms iki galimos 
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narystės Europos Sąjungoje būtų skiriama veiksminga pagalba regioninei plėtrai; 
pataria į šią veiklą įtraukti regioninio bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų šalimis 
tarybą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 70
5 dalis

5. ragina Komisiją nedelsiant komunikate pateikti sanglaudos politikos įgyvendinimo 
pakopų modelį, kuriame, vykdant Europos sanglaudos politiką, ir toliau būtų numatyti 
skirtumai tarp pasirengimo stojimui paramos ir visateisės narystės ir kad, atsižvelgiant 
į pasiektą politinę pažangą, būsimoms šalims kandidatėms dar netapus visateisėmis 
Europos Sąjungos narėmis, būtų skiriama veiksminga pagalba regioninei plėtrai; (Šis 
pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi).

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 71
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją parengti pasiūlymus dėl būsimos sanglaudos politikos, kuri būtų 
labiau suderinta su tikraisiais regionų poreikiais, nes regionų, kuriems ES fondų 
lėšos yra skiriamos 10, 20 ar 30 metų, išsivystymo lygis žymiai skiriasi nuo regionų, 
kuriems tokios lėšos nebuvo skirtos, išsivystymo lygio; būsimus Europos sanglaudos 
politikos uždavinius galbūt galima spręsti taikant didesnę diferenciaciją;  

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 72
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad, įvykus plėtrai, naujosioms valstybėms narėms turi būti skiriama 
panaši finansinė parama, kaip ir dabartinėms valstybėms narėms, netaikant ilgesnių 
pereinamųjų laikotarpių ar griežtesnių narystės kriterijų;



PE 384.406v01-00 22/31 AM\650348LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 73
6 dalis

6. reikalauja, kad (išbraukta) būtų parengta pakopų koncepcija, kurioje būtų labiau 
atsižvelgiama į atitinkamas paramos sritis (tam tikrų pramonės šakų telkiniai, 
administracijos gebėjimų stiprinimas, lygios galimybės) ir skatintinus regionus, 
bendromis pasirengimo narystei pagalbos ir struktūrinių fondų priemonėmis 
siekiant tikslingesnio vystymosi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 74
6 dalis

6. reikalauja, kad būtent Turkijai būtų parengta pakopų koncepcija, kurioje būtų labiau 
atsižvelgiama į atitinkamas paramos sritis (tam tikrų pramonės šakų telkiniai, 
administracijos gebėjimų stiprinimas, lygios galimybės) ir skatintinus regionus, 
(išbraukta);

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Pakeitimas 75
7 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 76
7 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 77
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 78
10 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 79
10 dalis

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 80
10 dalis

Išbraukta.

Or. hu

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 81
10 dalis

10. mano, kad, siekiant įgyvendinti veiksmingą sanglaudos politiką, ateityje būtina 
stiprinti pačių valstybių narių atsakomybę, skatinant jas daugiau prisidėti prie 
bendrojo finansavimo; tačiau primena, kad atsižvelgiant į kai kurių valstybių 
biudžetų problemas, sunku tikėtis, kad neturtingiausios valstybės narės ir jų 
regionai galėtų daugiau prisidėti prie bendrojo finansavimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 82
11 dalis

11. atsižvelgdamas į svarstymus dėl būsimos sanglaudos politikos, siūlo, kad, teikdama 
paskolas, Europos Sąjunga dažniau panaudotų sverto poveikį, siekiant padaryti 
Bendrijos paramą veiksmingesnę, bet jos nepakeičiant kitomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 83
11 dalis

11. atsižvelgdamas į svarstymus dėl būsimos sanglaudos politikos, siūlo, kad, teikdama 
paskolas, Europos Sąjunga dažniau panaudotų sverto poveikį, ypač tų šalių ir regionų, 
kurie gauna ES paramą ilgus metus, atžvilgiu;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 84
11 dalis

11. atsižvelgdamas į svarstymus dėl būsimos sanglaudos politikos, siūlo, kad, teikdama 
paskolas, Europos Sąjunga toliau naudotų sverto poveikį tik kaip papildomą 
priemonę;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 85
12 dalis

12. mano, kad tam reikėtų sukurti palankias finansavimo sąlygas atsilikusiems 
naujiesiems Europos Sąjungos regionams;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 86
13 dalis

13. ragina papildant struktūrinį finansavimą dažniau panaudoti privačias finansines lėšas 
ir gerokai palengvinti privatų bendrąjį struktūrinių fondų projektų ir programų 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 87
13 dalis

13. ragina skatinant bendrąjį struktūrinį finansavimą dažniau panaudoti privačias 
finansines lėšas ir gerokai palengvinti privatų bendrąjį struktūrinių fondų projektų ir 
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programų finansavimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 88
14 dalis

14. reikalauja ateityje numatyti tokį struktūrinį finansavimą, kad būtų išvengta netinkamo 
skatinimo poveikio, ir mano, kad, įgyvendindama sanglaudos politiką, Komisija 
privalo kritiškai įvertinti gamybinei veiklai skirtų subsidijų poveikį su gamybos plėtra 
susijusiems verslo sprendimams, atsižvelgdama į atitinkamų įmonių dydį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 89
14 dalis

14. reikalauja ateityje numatyti tokį struktūrinį finansavimą, kad būtų išvengta netinkamo 
skatinimo poveikio, ir mano, kad (išbraukta) Komisija privalo kritiškai įvertinti 
(išbraukta) subsidijų veiksmingumą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 90
14 dalis

14. reikalauja ateityje numatyti tokį struktūrinį finansavimą, kad būtų išvengta įmonių 
perkėlimo, ir mano, kad, įgyvendindama sanglaudos politiką, Komisija privalo 
kritiškai įvertinti gamybinei veiklai skirtų subsidijų poveikį su gamybos plėtra 
susijusiems verslo sprendimams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 91
14a dalis (nauja)

14a. reiškia susirūpinimą tuo, kad kai kuriuose ES regionuose parama yra netinkamai 
skirstoma; dėl to, nepaisant ilgametės finansinės paramos, šiuose regionuose 
padėtis negerėja – tai reiškia, kad Bendrijos ištekliai yra švaistomi; ragina nustatyti 
ilgiausią galimą laikotarpį, kurio metu regionai gali gauti struktūrines lėšas, 
siekiant išvengti padėties, kai regionai, daug metų gaunantys ES paramą, plėtros 
požiūriu vis dar yra atsilikę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 92
16 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 93
16 dalis

16. todėl ragina Komisiją ir Tarybą ateityje skiriant finansines lėšas sanglaudos politikos 
įgyvendinimui atsižvelgti į atskirų šalių vykdomą strateginės plėtros politiką, 
panaudojant pamatuojamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, ir taip sanglaudos 
politiką padaryti veiksmingesnę; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 94
16 dalis

16. todėl ragina Komisiją ir Tarybą ateityje skiriant finansines lėšas sanglaudos politikos 
įgyvendinimui atsižvelgti į atskirų šalių vykdomą ekonominio augimo politiką, 
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panaudojant patikimus kiekybiškai įvertinamus rodiklius (neapsiribojant vien 
rodikliu „BVP vienam gyventojui”), ir taip sanglaudos politiką padaryti 
veiksmingesnę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 95
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 96
17 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 97
17 dalis

17. ragina, kad Komisija, atsižvelgdama į būsimuosius antrąjį ir trečiąjį finansavimo 
tikslus, sanglaudos politiką labiau sietų su regioninės ekonomikos darymu 
europietiškesne ir Europos mastu svarbiomis (išbraukta) infrastruktūromis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 98
18 dalis

18. ragina valstybes nares geriau pasinaudoti struktūriniais fondais, kad jos galėtų 
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skatinti nepriklausomą ir tvarų regionų, kuriuose žymios grynosios emigracijos 
tendencijos, vystymąsi ir neutralizuoti neigiamas demografinės kaitos pasekmes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio, László Surján

Pakeitimas 99
18 dalis

18. Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 100
19 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 101
19 dalis

19. mano, kad, siekiant sušvelninti demografinės kaitos poveikį, ateityje kaip 
horizontaliąją priemonę reikia dažniau naudoti Europos socialinio fondo (ESF) lėšas; 
todėl ragina valstybes nares suteikti vyresnio amžiaus darbuotojams galimybę 
pasinaudoti profesinio mokymo programomis, siekiant užtikrinti, kad jie aktyviai 
dalyvautų darbinėje veikloje iki pensinio amžiaus; ragina ESF veiksmų programose 
pirmenybę teikti nuostatoms dėl vyresnio amžiaus žmonių mokymo; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 102
19 dalis

19. mano, kad, siekiant padėti regionams spręsti su globalizacija susijusias socialines 
problemas, ateityje kaip horizontaliąją priemonę reikia dažniau naudoti Europos 
socialinio fondo (ESF) lėšas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 103
19 dalis

19. mano, kad, siekiant sušvelninti globalizavimo poveikį, ateityje kaip horizontaliąsias 
priemones reikia dažniau naudoti ir Europos socialinio fondo (ESF), ir neseniai 
įkurto Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 104
19 dalis

19. mano, kad, siekiant sušvelninti globalizavimo poveikį, taip pat siekiant kitų tikslų, 
ateityje kaip horizontaliąją priemonę reikia dažniau naudoti Europos socialinio fondo 
(ESF) lėšas; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 105
22 dalis

22. nurodo, kad sėkminga kova su korupcija ir administracinių gebėjimų stiprinimas, 
siekiant veiksmingesnio ir skaidresnio struktūrinių fondų programų įgyvendinimo, yra 
svarbiausia finansavimo iš Europos struktūrinių fondų sąlyga; reikalauja nuosekliai ir 
griežtai taikyti kontrolės priemones (išbraukta);
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Vertimas pagal sutartį

LT

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 106
22a dalis (nauja)

22a. ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti šiuo pranešimu rengiantis šiuo metu 
galiojančios ES finansinės programos tarpiniam persvarstymui;

Or. nl
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