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Nuomonės projektas (PE 390.475v01-00)
Wojciech Roszkowski
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas 2008 finansiniams metams

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 1
1 dalis

1. laikosi nuomonės, kad regioninei politikai skirtos sumos, įtrauktos į preliminarų 
biudžeto projektą, atitinka 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos 
sprendimus ir TIS nuostatas ir jau prilygsta akivaizdžiai mažam minimumui, 
reikalingam, kad išsiplėtusioje ES būtų tolygiai mažinami regionų skirtumai ir
skatinama ekonominė ir socialinė sanglauda bei tikrasis suartėjimas; todėl ragina 
bent jau palikti arba, kur reikia, atkurti visas preliminaraus biudžeto projekto ( PBP) 
eilutes, susijusias su 1b išlaidų kategorija.

Or. pt

Pakeitimą pateikė >Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 2
1 dalis

1. laikosi nuomonės, kad regioninei politikai skirtos sumos, įtrauktos į preliminarų 
biudžeto projektą, atitinka Sąjungos poreikius šiai stengiantis palaipsniui sumažinti 
regionų vystymosi skirtumus ir įgyvendinti Lisabonos ir Geteborgo tikslus; todėl 
ragina palikti arba, kur reikia, vėl įrašyti visas preliminaraus biudžeto projekto 
biudžeto eilutėse nurodytas sumas;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 3
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją užtikrinti mokėjimams pagal 1b išlaidų kategoriją skirtų išlaidų 
nuolatinį augimą ir sukurti sąlygas, kurių reikia siekiant visiškai panaudoti ir 
įsisavinti struktūrinių fondų ir sanglaudos fondų lėšas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Samuli Pohjamo

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia Parlamento tikslą ir Europos Sąjungoje, ir valstybėse narėse supaprastinti 
ir padaryti aiškesnę regioninės politikos praktiką bei administravimą, kad valstybėse 
narėse būtų galima veiksmingiau ir siekiant geresnių rezultatų panaudoti regioninei 
plėtrai atidėtus asignavimus ir sumažinti regionų skirtumus bei įgyvendinti 
Lisabonos ir Geteborgo tikslus;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. prašo pagal 1b išlaidų kategoriją (Sanglauda augimo ir užimtumui skatinti) 
numatyti daugiau mokėjimo asignavimų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 6
1b dalis (nauja)

1b. išreiškia susirūpinimą dėl struktūrinių fondų lėšų stygiaus ir gebėjimo šių fondų 
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lėšomis mažinti didėjančius Europos Sąjungos regionų skirtumus, taip pat nuolat 
didėjančius netolygumus tarp mažesnių šalies regionų.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 7
2 dalis

2. primygtinai pageidauja, kad ypatingas dėmesys 2008 m. biudžeto projekte būtų skirtas 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat labai mažoms įmonėms bei mokslinių tyrimų 
ir plėtros veiklai, atsižvelgiant į jų vaidmenį regioninėje plėtros procese;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 8
2 dalis

2. pabrėžia poreikį 2008 m. biudžeto projekte skirti ypatingą dėmesį labai mažoms, 
mažoms ir vidutinėms įmonėms bei tradicinei smulkiajai prekybai, ypač suartėjimo 
regionuose įsikūrusioms įmonėms, atsižvelgiant į jų vaidmenį regioninėje plėtroje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 9
2a dalis (nauja)

2a. siūlo Komisijai skatinti valstybes nares pasinaudoti JEREMIE ir JESSICA 
iniciatyvomis siekiant užtikrinti visišką valstybėms narėms ir regionams paskirstytų 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą;.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Bart Staes

Pakeitimas 10
3 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 11
3 dalis

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 12
3 dalis

3. atsižvelgdamas į poreikį pajauninti Europos visuomenę, remia priemones, skirtas 
padėti jauniems turintiems profesiją tėvams verstis savarankiška veikla ir (arba) gauti 
ne visos darbo dienos darbą, ypač siekiant sustabdyti išeivystę iš regionų, kurie 
pasižymi mažomis pajamomis ir lėtu augimo tempu, ir, padedant internetu 
dirbantiems jauniems tėvams, skatinti naujoves;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 13
3 dalis

3. atsižvelgdamas į poreikį pajauninti Europos visuomenę, remia priemones, skirtas 
padėti jaunoms turinčioms profesiją moterims verstis savarankiška veikla ir (arba) 
gauti ne visos darbo dienos darbą ir skirtas skatinti mažumų grupėms priklausančių 
jaunimo ir moterų, kuriems gresia socialinė atskirtis, užimtumą aukšto nedarbo 
lygio rajonuose; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 14
3 dalis

3. atsižvelgdamas į poreikį pajauninti Europos visuomenę, remia priemones, skirtas 
padėti jaunoms, profesiją turinčioms moterims aktyviai dalyvauti darbiniame 
gyvenime, visų pirma užtikrinant veiksnios vaikų priežiūros politikos priemones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Rolf Berend

Pakeitimas 15
3a dalis (nauja)

3a. išreiškia susirūpinimą dėl galimybės gauti papildomų lėšų finansuoti tokiems 
projektams, kaip Europos technologijos institutas, iš nepaskirstytos sanglaudos 
biudžeto dalies priėmus tarpvyriausybinį sprendimą;  prašo valstybes nares jį 
įtraukti svarstant panašius sprendimus šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 16
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad Komisija privalo tikrinti, ar valstybės narės panaudoja struktūrinių 
fondų lėšas įgyvendinti projektams, kuriais remiamos lygios visų socialinių grupių, 
ypač moterų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių galimybės;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 17
3b dalis (nauja)

3b. prašo, kad platesnis naujovių diegimas nebūtų vykdomas regioninei plėtrai skirtų 
lėšų sąskaita; taigi prašo, kad Europos technologijos institutas (ETI) būtų 
finansuojamas iš Bendrijos biudžeto, o ne iš esamų Bendrijos programoms 
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įgyvendinti skirtų lėšų; 
Or. pl


