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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 1
Nurodomoji dalis 1

– atsižvelgdamas į EB sutarties 12, 16 straipsnius, 87 straipsnio 3 dalį ir 137, 141 bei 158 
straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį,

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 2
Nurodomoji dalis 1

– atsižvelgdamas į EB sutarties 12 straipsnį, 87 straipsnio 3 dalį ir 137, 141 bei 158 
straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 3
11a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 26 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Stipresnė partnerystė su atokiausiais regionais“ (COM(2004)0343),

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 4
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Bendrija pritaikytų 
savo politikos kryptis ir taikytų ypatingas ir individualias priemones atokiems 
regionams, kaip išdėstyta šiame straipsnyje, atsižvelgiant į bendrą poveikį, kurį 
šiems regionams daro nuolatiniai suvaržymai, atsiradę dėl šių regionų nuotolio nuo 
žemyninės Europos, fakto, kad jie yra salos, jų teritorijos susiskaldymo, jų mažumo, 
sudėtingos jų topografijos ir klimato, taip pat jų priklausomybės nuo nedidelio 
produktų skaičiaus,  

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos, ir būtent teritorinės sanglaudos, sąvoka nebuvo aiškiai apibrėžta 
ir kadangi ji apima įvairią veiklą, skatinančią darnų ES regionų ekonominį, socialinį ir 
teritorinį vystymąsi,

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 6
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi pastarojo priimto Europos Parlamento pranešimo dėl būsimos plėtros ir 
sanglaudos išvadose minima, kad dabartinę sanglaudos politikos finansavimo 
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struktūrą reikia persvarstyti atsižvelgiant į būsimą plėtrą; kadangi šiame pranešime 
taip pat siūloma, kad regionų konkurencingumo ir teritorinio bendradarbiavimo 
finansavimas būtų labiau sutelktas į regionų ūkių integravimą ir europinės svarbos 
infrastruktūrą bei į pagalbą regionams, sprendžiantiems globalizacijos ir 
demografinės kaitos problemas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 7
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų – solidarumo principas, 
kuris padeda sumažinti Sąjungos regionų plėtros neproporcingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 8
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ligi šiol ES sanglaudos politika veiksmingai prisidėjo prie daugelio 
ankstesnių sanglaudos šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) regionų
vystymosi ir kadangi šio politikos poveikis, pasireiškiantis skurdžiausių regionų 
konvergencija, padėjo padidinti visos ES klestėjimą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ligi šiol ES sanglaudos politika veiksmingai prisidėjo prie daugelio
ankstesnių sanglaudos šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) regionų 
vystymosi ir kadangi šio politikos poveikis, pasireiškiantis skurdžiausių regionų 
konvergencija, padėjo padidinti visos ES klestėjimą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 10
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ligi šiol ES sanglaudos politika veiksmingai prisidėjo prie ankstesnių sanglaudos 
šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) vystymosi, nors daugelyje regionų vis 
dar matyti didelis neišsivystymas, ir kadangi šio politikos poveikis, pasireiškiantis 
skurdžiausių regionų konvergencija, padėjo padidinti visos ES klestėjimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 11
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi sanglaudos politikos idėja yra paversti valstybes nares ir regionus ekonomiškai 
perspektyviais, taigi, nepriklausomais nuo išorinės pagalbos, nors struktūrinių fondų 
paramos gavimas neribojamas laiko atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 12
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi nėra detalios informacijos ir lyginamųjų tyrimų, kuriuose būtų klasifikuojama 
regionų, besinaudojančių struktūriniais fondais, pažanga; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 13
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Europos Sąjungos 27 valstybių narių 15 skurdžiausių konvergencijos tikslo 
regionų yra Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir Vengrijoje –
šalyse, kurios tuo pat metu turi didelį augimo potencialą,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 14
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Europos Sąjungos 27 valstybių narių skurdžiausi konvergencijos tikslo 
regionai yra naujosiose valstybėse narėse, kuriose sanglaudos politikos 
įgyvendinimas tik pradėtas, taigi, negalima įvertinti šios politikos poveikio skirtumų 
mažinimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 15
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Europos Sąjungos 27 valstybių narių skurdžiausi konvergencijos tikslo regionai 
yra daugiausia Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir Vengrijoje –
šalyse, kurios tuo pat metu turi didelį augimo potencialą,

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 16
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi skurdžiausiose valstybėse narėse ekonominis augimas netolygiai pasiskirstęs 
ir dažniausiai susitelkęs apie miestų sritis, nors didžioji šių šalių gyventojų dalis 
gyvena kaimo vietovėse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 17
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi regionai ir daugiausia kaimo vietovės, kenčiantys dėl ekonominio skurdo, 
atsiradusio dėl pagrindinės infrastruktūros nebuvimo, ribotos galimybės gauti 
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viešąsias paslaugas ir didelio nedarbo, netenka gyventojų greičiau nei kiti regionai ir 
kadangi dėl to, savo ruožtu, dingsta šių regionų galimybė garantuoti savo plėtrą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 18
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi regionai, kenčiantys dėl ekonominio skurdo, atsiradusio dėl pagrindinių 
infrastruktūrų nebuvimo, ribotos galimybės gauti viešąsias paslaugas ir didelio 
nedarbo, netenka gyventojų greičiau nei kiti regionai, nes jauni žmonės išvyksta ir 
gyventojų senėjimas spartus, kartu esant dideliam kūdikių mirtingumui, ir kadangi 
šiomis aplinkybėmis, savo ruožtu, dingsta šių regionų pajėgumas garantuoti savo 
plėtrą, o globalizacija linkusi užtemdyti ir visiškai ištrinti regionų tapatybę ir 
savitumą,

Or. ro

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 19
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha atsižvelgdamas į atokiausių regionų, kurių dauguma priskiriami skurdžiausiems ES 
regionams dėl bendro ir ilgalaikio struktūrinių ir geografinių kliūčių poveikio, labai 
stabdančio jų vystymąsi, ypatingą padėtį, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 20
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 21
I konstatuojamoji dalis 

I. kadangi kai kuriose naujosiose valstybėse narėse suteiktų lėšų įsisavinimas 
skurdžiausiuose regionuose, kuriems taikoma sanglaudos politika, buvo nedidelis 
2004-2006 m. laikotarpiu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 22
J konstatuojamoji dalis 

J. kadangi, jei siekiama, kad ES struktūrinis finansavimas būtų sėkmingai įgyvendintas, 
(išbraukta) reikia glaudaus valdžios institucijų koordinavimo vietos, regionų, 
nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 23
J konstatuojamoji dalis 

J. kadangi, jei siekiama, kad ES struktūrinis finansavimas būtų sėkmingai įgyvendintas, 
o tai būtina, siekiant skatinti nenutrūkstamą augimą ir socialinį bei ekonominį 
vystymąsi, kartu mažinant regionų skirtumus, reikia glaudaus valdžios institucijų 
koordinavimo vietos, nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 24
J konstatuojamoji dalis 

J. kadangi, jei siekiama, kad ES struktūrinis finansavimas būtų sėkmingai įgyvendintas, 
o tai būtina, siekiant pakelti skurdžiausius regionus bent jau iki Europos Sąjungos 27 
valstybių narių vidutinio išsivystymo lygio, reikia glaudaus valdžios institucijų 
koordinavimo vietos, regionų, nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 25
J konstatuojamoji dalis 

J. kadangi, jei siekiama, kad ES struktūrinis finansavimas būtų sėkmingai įgyvendintas, 
o tai būtina, siekiant pakelti skurdžiausius regionus bent jau iki Europos Sąjungos 27 
valstybių narių vidutinio išsivystymo lygio, reikia glaudaus valdžios institucijų 
koordinavimo vietos, regionų, nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 26
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi faktu, kad buvo skirta lėšų, savaime negarantuojama, jog jos bus tinkamai 
panaudotos, ir kadangi skurdžių regionų valdžios institucijos dažnai neturi tinkamų
įgūdžių ir patirties bei atitinkamų pagrindinių lėšų, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti 
sanglaudos fondo finansavimu, kurį minėtieji regionai turi teisę gauti, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 27
L konstatuojamoji dalis 

L. kadangi atskiri regionai gali būti atsilikę dėl daugelio priežasčių ir kadangi 
skurdžausieji ES regionai pirmiausia neturi pagrindinės infrastruktūros, kuri būtina 
darniai tvariai plėtrai ir tolesnėms investicijoms, ir atitinkamų žmogiškųjų išteklių,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 28
L konstatuojamoji dalis 

L. kadangi atskiri regionai gali būti atsilikę dėl daugelio priežasčių ir kadangi 
skurdžausieji ES regionai pirmiausia neturi pagrindinės infrastruktūros, kuri būtina 
tvariai plėtrai ir tolesnėms investicijoms, ir atitinkamų žmogiškųjų išteklių, taip pat 
atitinkamų švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir novatoriškumo paskatų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 29
M konstatuojamoji dalis 

M. kadangi privačios lėšos, rizikos kapitalas, skolintos lėšos ir mikrokreditai, skirti 
besikuriančioms bendrovėms, atlieka esminį vaidmenį kaip verslumo, naujovių ir 
darbo vietų kūrimo varomosios jėgos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 30
N konstatuojamoji dalis 

N. kadangi socialinė atskirtis ir nepaprastai aukštas ilgalaikio nedarbo lygis ypač paplitę 
skurdžiausiuose regionuose, ypač tarp moterų ir vyresnio amžiaus bei neįgalių 
asmenų, taip pat pažeidžiamų etninių grupių, pvz., romų mažumos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 31
O konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 32
1 dalis

1. ragina imtis ryžtingų veiksmų siekiant sumažinti didžiausius skurdžiausių ES regionų 
vystymosi trūkumus ir ypač pabrėžia, kad naujosioms valstybėms narėms (išbraukta)
reikalinga speciali parama atsižvelgiant į tebesitęsiančius jų institucinius, 
administracinius ir ekonominius trūkumus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 33
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad svarbu analizuoti 15 valstybių narių ES sanglaudos šalių ekonominį 
vystymąsi, ragina Komisiją bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, jų regionais, vietos valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotomis 
šalimis aiškiai parodyti sėkmingų regionų (pvz., Airijos) augimą skatinančias 
priemones ir kartu atskleisti pagrindines atsiliekančių regionų kliūtis, kad trukdžiai 
nebūtų kartojami naujųjų valstybių narių regionuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
1 a dalis (nauja)

1a. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į regionų, kurie, nors yra neturtingiausi 
15 valstybių narių ES ir nors jų vystymosi duomenys nepagerėjo, daugiau nelaikomi 
skurdžiausiais 27 valstybių narių ES regionais dėl grynai statistinių priežasčių, padėtį; 
rekomenduoja, kad būtų atsižvelgiama į ypatingą šių regionų, kurie tebeturi 
ankstesnius poreikius, o jų pažangai vystymosi srityje iškilo staigaus sustojimo pavojus 
dėl esminio paramos, kurią minėtieji regionai gaudavo ligi šiol iš sanglaudos politikai 
skirtų lėšų, sumažinimo, padėtį;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į tai, kad naujosioms valstybėms narėms turėtų būti prieinama tinkama 
techninė pagalba siekiant patenkinti, taip pat procedūrinius, sanglaudos fondų 
finansavimo reikalavimus (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 36
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų sunaudojimas kelia didžiausią ir neatidėliotiną rūpestį, 
ypač naujosiose valstybėse narėse, kurioms sunku patenkinti sudėtingus sanglaudos 
fondų finansavimo reikalavimus ir dažnai trūksta reikiamo privataus kapitalo 
išankstiniam ES dotacijų finansavimui, atsižvelgiant į procedūrinius sunkumus ir laiko 
apribojimus, susijusius su projektų įgyvendinimu, ir dėl to galimi paramos gavėjai negali 
gauti lėšų ar net reikalauti lėšų, kurias galėtų tinkamai panaudoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 37
3 dalis

3. siūlo, kad ES sanglaudos politikoje būtų tinkamai atsižvelgiama į skurdžiausių regionų 
poreikių įvairovę ir pagalba būtų pritaikyta pagal vidinius šių regionų ypatumus ir 
sąlygas bei naudojamą potencialą, kad būtų įgyvendinami programos ir projektai, 
teikiantys ilgalaikius rezultatus ir sudarantys sąlygas tvariam vystymuisi, paremtam 
integruotais daugiamečiais vystymosi planais, tinkamai atsižvelgiant į erdvinius 
vystymosi planus ir kitas Bendrijos politikos kryptis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 38
3a dalis (nauja)

3a. rekomenduoja, kad ES sanglaudos politika būtų tinkamai pritaikyta atokiausiems 
regionams, kaip reikalaujama EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, taikant ypatingas 
ir individualias priemones, atsižvelgiant į bendrą poveikį, kurį šiems regionams daro 
nuolatiniai suvaržymai, atsiradę dėl šių regionų nuotolio nuo žemyninės Europos, 
fakto, kad jie yra salos, jų teritorijos susiskaldymo, jų mažumo, sudėtingos jų 
topografijos ir klimato, taip pat jų priklausomybės nuo nedidelio produktų 
skaičiaus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 39
3a dalis (nauja)

3a. remia strategiją, kurios ėmėsi ES, siekdama padėti savo atokiausiems regionams, ir 
ragina Komisiją nedelsiant pateikti vadinamosios stipresnės partnerystės, kurią 
Komisija paskelbė ypač siekdama padidinti minėtųjų regionų konkurencingumą, 
turinio detales ir platesnės kaimynystės veiksmų planą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 40
4 dalis

4. rekomenduoja, kad, siekiant pagreitinti skurdžiausių regionų ekonominį augimą, 
tolesnes investicijas ir darnią tvarią šių regionų plėtrą, regionai ir valstybės narės 
teiktų pirmenybę projektams, kuriais siekiama padaryti regionus prieinamesnius, 
aprūpinant juos pagrindine infrastruktūra, ypač transporto ir informacinių technologijų 
bei telekomunikacijų srityse, tinkamai atsižvelgiant į šių projektų socialinį ir ekologinį 
poveikį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 41
5 dalis

5. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas planuojant būsimos 
regionų plėtros programas tinkamai atsižvelgti į atskirų regionų darnios plėtros 
būtinybę; mano, kad ypač svarbu atsižvelgti į savitus miestų sričių poreikius, vykdant 
tinkamą miestų politiką, įskaitant vadinamųjų skurdžių mikrorajonų būsto politiką, 
taip pat tinkamą kaimo politiką;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 42
5 dalis

5. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas planuojant būsimos regionų 
plėtros programas tinkamai atsižvelgti į ES lygmens ir atskirų regionų darnios 
policentrinės plėtros būtinybę; mano, kad ypač svarbu atsižvelgti į savitus miestų 
sričių poreikius, vykdant tinkamą miestų politiką, įskaitant vadinamųjų skurdžių 
mikrorajonų būsto politiką, taip pat tinkamą kaimo politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 43
5 dalis

5. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas planuojant būsimos regionų 
plėtros programas tinkamai atsižvelgti į atskirų regionų darnios plėtros būtinybę; 
mano, kad ypač svarbu atsižvelgti į savitus miestų sričių poreikius, skiriant tinkamą 
dėmesį miestų politikos socialiniam matmeniui, įskaitant vadinamųjų skurdžių 
mikrorajonų socialinio būsto politiką, taip pat tinkamą kaimo politiką, skiriant 
reikiamą dėmesį integruotai miesto ir kaimo vietovių plėtrai; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 44
5a dalis (nauja)

5a. mano, kad sanglaudos politikoje ypač svarbu skirti daugiau kompetencijos 
miestams, kad jie galėtų plėtoti partnerystę, atsižvelgdami į konkrečius miesto 
vietovių poreikius, taigi, ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai panaudoti
integruotų plėtros planų, pagal kuriuos sanglaudos politika gali būti tiesiogiai 
siejama su miestų planavimu, galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 45
6 dalis

6 ragina valstybes nares padaryti skurdžiausius regionus, ir ypač kaimo vietoves, 
patrauklesniais investuotojams pasinaudojant šių regionų gamtiniais ir kultūriniais 
turtais, siekiant vystyti tradicinio pobūdžio ekonominę veiklą, būdingą kiekvienam 
regionui, ir sukurti naujų ekonominės veiklos formų; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 46
6 dalis

6. ragina valstybes nares padaryti skurdžiausius regionus patrauklesniais investuotojams 
pasinaudojant šių regionų gamtiniais ir kultūriniais turtais, siekiant vystyti tradicinio 
pobūdžio ekonominę veiklą, būdingą kiekvienam regionui, ir sukurti naujų 
ekonominės veiklos formų;  atitinkamai ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti 
nustatymo ir paramos priemonėms, kuriomis siekiama išlaikyti ypatingus įgūdžius ir 
papročius, vis dar gyvuojančius atskirtuose Europos regionuose, kurių vystymasis 
atsilieka;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 47
7a dalis (nauja)

7a. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad visu sanglaudos politikos įvertinimu 
siekiama patobulinti naujovišką būsimos išsiplėtusios Sąjungos sanglaudos politiką;  
primena, kad reikia atkreipti dėmesį į naujas teritorinės plėtros sampratas ir ypač į 
paramą regionų kritinės masės augimui apie miesto vietoves arba kitas regionų 
susitelkimo vietas, taip pat į poreikį skirtingai žiūrėti į struktūrinių fondų 
panaudojimą, atsižvelgiant į visų regionų reikmes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 48
8 dalis

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti projektus, kuriais didinamas regionų 
pajėgumas kurti ir įsisavinti naujas technologijas, ypač susijusias su aplinkos apsauga 
ir gamtos išteklių plėtra bei apimančius modelių, pagrįstų mažesniu energijos 
naudojimu ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, sklaidą, kad šie regionai 
pradėtų vystyti ekologines naujoves, nekęsdami neigiamų netausaus vystymosi 
padarinių, kuriuos patyrė kiti regionai vykstant plėtros etapams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 49
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia, kad teritorinis (pasienio, tarptautinis ir tarpregioninis) bendradarbiavimas 
plėtojant sanglaudos politiką svarbus, siekiant skatinti darnią plėtrą; taigi ragina 
sukurti regionų ir sektorių bendradarbiavimo tinklus, kuriuose ypač dalyvautų 
skurdžiausieji regionai; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 50
10 dalis

10. ragina valstybes nares propaguoti verslininkystę mokyklose ir remti būsimųjų 
verslininkų diferencijuoto mokymo programas, skirtas keletui tikslinių grupių: 
jaunimui, moterims ir vyresnio amžiaus asmenims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 51
10 dalis

10. ragina valstybes nares propaguoti verslininkystę mokyklose ir remti būsimųjų 
verslininkų mokymo programas, ypač skirtas jaunimui, moterims, vyresnio amžiaus 
asmenims ir pažeidžiamoms mažumoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 52
11 dalis

11. džiaugiasi naujomis priemonėmis, pvz., JEREMIE ir JESSICA, bet abejoja, ar šios 
priemonės pakankamai pritaikytos naudoti skurdžiausiuose regionuose, taip pat 
prašo atkreipti dėmesį į galimą šių paskolų priemonių poveikį minėtųjų regionų 
valstybinei skolai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 53
11 dalis

11. džiaugiasi naujomis priemonėmis, pvz., JEREMIE ir JESSICA, tačiau atkreipia 
dėmesį į faktą, kad šios priemonės atsirado vėlai, jog būtų visapusiškai panaudotos, 
ir žinios apie jų galimybes vietos ir regiono lygmenimis vis dar menkos; atkreipia 
dėmesį į neatidėliotiną būtinybę kuo plačiau skleisti ir taikyti šias priemones 
naujosiose valstybėse narėse;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 54
11 dalis

11. džiaugiasi naujomis priemonėmis, pvz., JEREMIE ir JESSICA; atkreipia dėmesį į 
neatidėliotiną būtinybę kuo plačiau skleisti ir taikyti šias priemones (išbraukta)
valstybėse narėse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 55
11 dalis

11. džiaugiasi naujomis priemonėmis, pvz., JEREMIE ir JESSICA; atkreipia dėmesį į 
neatidėliotiną būtinybę kuo plačiau skleisti naujosiose valstybėse narėse ir taikyti 
pagal faktinę padėtį šiose valstybėse, atsižvelgiant į tikruosius poreikius ir galimus 
naudos gavėjus bei jų praktinius pajėgumus pasinaudoti šiomis priemonėmis;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 56
12 dalis

12. ragina Komisiją labiau stengtis teikti techninę pagalbą valstybėms narėms ir 
regionams, parengiant tinkamą mokymo programą; džiaugiasi JASPERS iniciatyva 
teikti pagalbą įgyvendinat didelės apimties projektus (išbrauktas);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 57
12 dalis

12. ragina Komisiją labiau stengtis teikti techninę pagalbą valstybėms narėms ir 
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regionams, parengiant tinkamą mokymo programą; džiaugiasi JASPERS iniciatyva 
teikti pagalbą įgyvendinat didelės apimties projektus, bet prašo Komisijos parengti 
pagalbos sistemą ir mažesniems projektams, skirtiems skurdžiausiems regionams, bei 
šių projektų grupėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 58
12a dalis (nauja)

12a. išreiškia susirūpinimą, kad kai kuriuose regionuose ES parama netinkamai 
skirstoma, todėl, nepaisant ilgametės finansinės paramos ir Bendrijos išteklių 
eikvojimo, šiuose regionuose padėtis negerėja; reikalauja, kad būtų nustatyta 
laikotarpio, per kurį regionai gali gauti struktūrinių fondų išteklių, riba, siekiant 
išvengti aplinkybių, kai regionai, besinaudojantys Sąjungos parama, daugelį metų 
išlieka to paties išsivystymo lygmens; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 59
13 dalis

13. džiaugiasi neseniai pradėta iniciatyva „Regionai ekonominei kaitai“ ir jos 
įsipareigojimu skleisti pažangiausią patirtį, kuri praeityje turėjo aiškiai teigiamą 
poveikį ir prisidėjo prie regiono ekonominio augimo; atitinkamai ragina Komisiją 
užtikrinti, kad skurdžiausi ES regionai būtų įtraukti į keitimosi pažangiausia patirtimi 
tinklus, kartu pateikiant šios patirties aprašymus viešojoje tinklavietėje visomis 
oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 60
14 dalis

14. ragina valstybes nares pradėti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nes tai 
veiksminga priemonė įtraukti privatų kapitalą į regionų plėtros projektų finansavimą; 
taigi siūlo, kad būtų nustatytos paprastos ir skaidrios šios partnerystės pradėjimo 
taisyklės, reikiamą dėmesį skiriant valstybinės skolos augimo arba keletą žmonių 



AM\665541LT.doc 19/23 PE 388.557v01-00

LT

kartų besitęsiančio įsiskolinimo prevencijai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 61
15 dalis

15. ragina Komisiją labiau stengtis supaprastinti esamas ir rengti naujas direktyvas, 
taisykles ir gaires taip, kad jos būtų suprantamesnės, siekiant užkirsti kelią 
neteisingoms interpretacijoms ir siekiant palengvinti programų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 62
16 dalis

16. ragina valstybes nares ir Bendriją stiprinti fondų naudojimo kontrolės procedūras ir 
toliau paprastinti procedūras siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos skaidriai ir 
veiksmingai ir greitai pristatomos gavėjams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 63
16 dalis

16. ragina valstybes nares toliau paprastinti procedūras siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų 
skiriamos skaidriai ir veiksmingai ir greitai pristatomos gavėjams; atsižvelgdamas į 
tai, kartu siūlo visapusiškai pasinaudoti vieno langelio principu veikiančių centrų 
idėja;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 64
16 dalis

16. ragina valstybes nares toliau paprastinti procedūras siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų 
skiriamos skaidriai ir veiksmingai ir greitai pristatomos gavėjams ir laikytis Europos 
skaidrumo iniciatyvos, taip pat užtikrinti, kad valdančioji institucija būtų atsakinga 
už paramos gavėjų sąrašo, operacijų pavadinimų ir šioms operacijoms skirtų viešųjų 
fondų sumų paskelbimą elektroniniu ar kitu būdu, kaip nurodoma 2006 m. gruodžio 
8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 7 straipsnio 2 dalies d punkte;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 65
17 dalis

17. ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingą politinį, techninį ir administracinį 
koordinavimą ir veiksmingą atitiktį partnerystės principui siekiant patikimo lėšų 
valdymo; išreiškia susirūpinimą, kad skurdžiausiuose regionuose nėra tinkamai 
veikiančių koordinavimo ir partnerystės priemonių;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 66
19 dalis

19. pabrėžia, kad kai kuriuose skurdžiausiuose ES regionuose nedarbo lygis siekia per 20 
proc.; išreiškia susirūpinimą, kad nedarbas – problema, kuri ypač veikia skurdžiausius 
regionus, ir kad moterų ir pažeidžiamų mažumų nedarbas ir toliau didesnis nei vyrų; 
ragina valstybes nares teikti paramą moterims darbo rinkoje ir panaikinti moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtumus; be to, ragina atkreipti dėmesį į labai ypatingą 
romų, kurių ilgalaikio nedarbo problema ypač svarbi, padėtį,  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 67
19 dalis

19. pabrėžia, kad kai kuriuose skurdžiausiuose ES regionuose nedarbo lygis siekia per 20 
proc.; išreiškia susirūpinimą, kad nedarbas – problema, kuri ypač veikia skurdžiausius 
regionus, ir kad moterų nedarbas ir toliau didesnis nei vyrų; ragina valstybes nares 
teikti paramą moterims darbo rinkoje (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 68
19 dalis

19. pabrėžia, kad kai kuriuose skurdžiausiuose ES regionuose nedarbo lygis siekia per 20 
proc.; išreiškia susirūpinimą, kad nedarbas – problema, kuri ypač veikia skurdžiausius 
regionus, ir kad moterų nedarbas ir toliau didesnis nei vyrų; ragina valstybes nares 
teikti paramą moterims darbo rinkoje ir panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumus, tai pat pradėti taikyti novatoriškas darbo rinkos priemones (pvz., 
teritorinio užimtumo paktus);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 69
20 dalis

20. (išbraukta) pabrėžia būtinybę, kad Europos socialinis fondas būtų tinkamai 
naudojamas investuojant į žmogiškąjį kapitalą skurdžiausiuose regionuose, 
užtikrinant geresnio išsilavinimo teikimą ir nuolat augantį kvalifikacijos lygį, ypač 
jaunimui, moterims ir vyresnio amžiaus asmenims, ir papildomus veiksmus bei 
tinkamą paramą, bendrijos ir priežiūros paslaugas, kurie padidintų užimtumo 
galimybes;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 70
20 dalis

20. pažymi, kad nedarbas skurdžiausiuose regionuose dažniausiai paveikia menkos 
kvalifikacijos darbuotojus ir pabrėžia būtinybę, kad Europos socialinis fondas būtų 
tinkamai naudojamas investuojant į žmogiškąjį kapitalą, užtikrinant geresnio 
išsilavinimo teikimą ir nuolat augantį kvalifikacijos lygį, ypač jaunimui (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 71
20 dalis

20. pažymi, kad nedarbas skurdžiausiuose regionuose dažniausiai paveikia menkos 
kvalifikacijos darbuotojus ir pabrėžia būtinybę, kad Europos socialinis fondas būtų 
tinkamai naudojamas investuojant į žmogiškąjį kapitalą, užtikrinant geresnio 
išsilavinimo teikimą ir nuolat augantį kvalifikacijos lygį, ypač jaunimui, moterims ir 
vyresnio amžiaus asmenims ir pažeidžiamoms mažumoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 72
23 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 73
24 dalis

24. ragina Komisiją patobulinti sistemą, naudojamą sanglaudos politikai vertinti, ir surasti 
naujų priemonių regionų plėtrai matuoti, pagrįstų ne tik BVP, bet ir kitais rodikliais,
pvz., nedarbo lygiu ir kitais kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 74
24 dalis

24. ragina Komisiją patobulinti sistemą, naudojamą sanglaudos politikai vertinti, ir surasti 
naujų priemonių regionų plėtrai matuoti, pagrįstų ne tik BVP, bet ir kitais rodikliais, 
pvz., nedarbo lygiu ir kokybiniais rodikliais, kartu tobulinant perkamosios galios 
paritetų skaičiavimo metodologiją, t. y. labiau plėtojant regioninius rodiklius nei
nacionalinius rodiklius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 75
26 dalis

26. ragina Komisiją 2009 m. atliekant Bendrijos biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą ir 
kitoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje išanalizuoti sanglaudos 
politikos poveikį, remiantis kriterijų rinkiniu, inter alia, tvariai plėtrai ir vyrų ir 
moterų lygybei ir išnagrinėti nepageidaujamų padarinių, atsirandančių dėl Bendrijos 
politikos, priežastis, siekiant užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų veiksminga ir ją 
galima būtų vykdyti 2007–2013 m. planavimo laikotarpiu;

Or. en


