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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 1
1a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atokiausiems 
regionams skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos“ (COM(2007)0507),

Or. pt

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 2
2 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 158, 159 straipsnius ir 
299 straipsnio 2 dalį,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 3
5a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos 
vaidmens ir veiksmingumo mažinant skurdžiausių ES regionų skirtumus 
(2006/2176(INI)),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 4
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi dėl didelio vystymosi atotrūkio tarp turtingiausių ir svarbiausios vystymuisi 
būtinos infrastruktūros stokojančių skurdžiausių ES regionų, kuris ypač išryškėjo po 
paskutinės Europos Sąjungos plėtros, (išbraukta) būtina bendra Europos sanglaudos 
politika,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 5
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi dėl išliekančio didelio atotrūkio tarp įvairių regionų ir ypač atsižvelgiant į po 
paskutinės Europos Sąjungos plėtros iškilusius iššūkius būtina bendra Europos 
sanglaudos politika,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 6
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi tarp didėjančio euroskepticizmo ir augančio teritorinio atotrūkio yra aiškus
ryšys, parodantis, kad siekiant didesnės konvergencijos ir įtvirtinti Europos Sąjungos 
teisėtumą būtina ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi 
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atsižvelgiant į visais lygmenimis vykdomą kitų sričių politiką įgyvendinta ir visoms 
suinteresuotosioms šalims matoma regionine politika,

Or. en

Pakeitimą pateikė Samuli Pohjamo

Pakeitimas 7
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi tarp didėjančio euroskepticizmo ir augančio teritorinio atotrūkio yra glaudus 
ryšys, parodantis, kad siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos teisėtumą būtina 
ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi visiems matoma regionine 
politika; kadangi regionų ir vietos institucijoms ir vietos veikėjams tenka 
svarbiausias vaidmuo įgyvendinant šią politiką ir apie jų laimėjimus reikėtų 
veiksmingiau informuoti,

Or. fi

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 8
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi tarp didėjančio euroskepticizmo turtingiausiose valstybėse narėse ir augančio 
regionų vystymosi atotrūkio yra glaudus ryšys, parodantis, kad siekiant įtvirtinti 
Europos Sąjungos teisėtumą būtina ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri 
reiškiasi visiems matoma regionine politika,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi didėja teritorinis atotrūkis, parodantis, kad siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos 
teisėtumą būtina ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi visiems 
matoma regionine politika,
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Or. es

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 10
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi (išbraukta) siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos teisėtumą reikėtų geriau 
informuoti piliečius apie Europos Sąjungos veiklą ir būtina nuosekli ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi visiems matoma regionine politika,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi tarp didėjančio euroskepticizmo ir augančio teritorinio atotrūkio yra glaudus 
ryšys, parodantis, kad siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos vaidmenį regionų politikoje
būtina ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda (išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 12
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi didėjant teritoriniams skirtumams matyti, kad siekiant įtvirtinti Europos 
Sąjungos teisėtumą būtina ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi 
visiems matoma regionine politika,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 13
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
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pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie administracinių 
gebėjimų bei decentralizuoto valdymo stiprinimo (išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 14
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, jos teikiama nauda pastebima 
įvairiuose Europos regionuose (geresnės vietos gyventojų gyvenimo sąlygos, 
kuriamos tvarios darbo vietos, teritorijose išlaikomas pastovus gyventojų skaičius, 
stabilesnė politika ir pan.) ir ji taip pat prisideda prie administracinių gebėjimų bei 
decentralizuoto valdymo stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius bandymus iš 
naujo nacionalizuoti šią politiką,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 15
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač todėl, kad ji kiekvienam 
Sąjungos regionui suteikia nepriklausomas plėtros galimybes, skatina ekonominį 
augimą ir užimtumą ir daugiausia naudos teikia pagal vystymąsi atsiliekantiems 
regionams, taip pat kadangi ji prisideda prie administracinių gebėjimų bei 
decentralizuoto valdymo stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius bandymus iš 
naujo nacionalizuoti šią politiką,

Or. de

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 16
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie administracinių 
gebėjimų bei decentralizuoto valdymo stiprinimo, kartu reikėtų naudotis galimybe 
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sumažinti nereikalingą su sanglaudos politikos valdymu susijusią biurokratinę naštą; 
todėl būtina atmesti bet kokius bandymus iš naujo nacionalizuoti šią politiką,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 17
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie administracinių 
gebėjimų bei decentralizuoto valdymo stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius 
bandymus iš naujo nacionalizuoti šią politiką, ypač išlaidų atžvilgiu,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 18
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie konkurencingumo
stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius bandymus iš naujo nacionalizuoti šią 
politiką,

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 19
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse, 
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie 
konkurencingumo stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius bandymus iš naujo 
nacionalizuoti šią politiką,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 20
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi naujoji institucinė sutartis, kuriai valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė 
2007 m. spalio 18 d., teritorinę sanglaudą įvardija kaip vieną iš pagrindinių Europos 
Sąjungos tikslų, ir kadangi pastarojoje sutartyje reikalaujama mažinti įvairių 
regionų išsivystymo skirtumus ir mažiau išsivysčiusių regionų ar salų, tarp jų kaimo 
vietovių, atsilikimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 21
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi naujoji institucinė sutartis, kuriai valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė 
2007 m. spalio 18 d., teritorinę sanglaudą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą
įvardija kaip vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 22
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi naujoji institucinė sutartis, kuriai valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė 
2007 m. spalio 18 d., teritorinę sanglaudą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą
įvardija kaip vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 23
D konstatuojamoji dalis

D. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 24
D konstatuojamoji dalis

D. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides
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Pakeitimas 25
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi sanglaudos politika vykdoma siekiant mažinti skirtingų valstybių narių 
regionų ekonominius ir socialinius skirtumus ir tai yra vienas iš svarbiausių 
Europos Sąjungos tikslų,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 26
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi plečiantis Europai ir siekiant socialinės sanglaudos būtina vykdyti stiprią 
Bendrijos regionų politiką ir tinkamai ją finansuoti,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 27
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi Sąjungos sanglaudos politika pagrįsta vidaus ryšiais ir priklauso nuo 
finansinio Europos Sąjungos solidarumo; kadangi (išbraukta) įveikti naujus ateities 
teritorinius iššūkius, tokius kaip demografiniai pokyčiai, miestų santalka, migracijos 
srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato kaita ir apsirūpinimas energijos 
ištekliais, būtų galima tik jei ir ateityje sanglaudos politikai būtų skiriama daug 
dėmesio ir kiekviena valstybė ir kiekvienas regionas laikytųsi finansinio solidarumo 
principo dėl palankių sąlygų neturinčių regionų ir miestų vietovių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 28
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi sanglaudos politikos biudžetas buvo sukurtas siekiant stiprinti Sąjungos 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, bet yra nepakankamas, kad būtų galima įveikti 
tokius teritorinį poveikį turinčius naujus ateities (išbraukta) iššūkius kaip 
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demografiniai pokyčiai, segregacija, miestų santalka, migracijos srautai, prisitaikymas 
prie globalizacijos, klimato kaita, energijos sauga ir apsirūpinimas energijos ištekliais 
ir lėta kaimo vietovių pažanga,

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 29
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi vykdant sanglaudos politiką reikėtų imtis tinkamų priemonių, kad būtų 
galima įveikti naujus ateities teritorinius iššūkius, tokius kaip demografiniai pokyčiai, 
miestų santalka, migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato kaita ir 
apsirūpinimas energijos ištekliais,

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 30
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi reikėtų užtikrinti pakankamus sanglaudos politikos finansavimo šaltinius, 
kad būtų galima įveikti naujus ateities (išbraukta) iššūkius, tokius kaip demografiniai 
pokyčiai, miestų santalka, migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, 
klimato kaita ir apsirūpinimas energijos ištekliais,

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 31
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi reikėtų užtikrinti pakankamus sanglaudos politikos finansavimo šaltinius, 
kad būtų galima įveikti naujus ateities (išbraukta) iššūkius, tokius kaip demografiniai 
pokyčiai, miestų santalka, migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato 
kaita ir apsirūpinimas energijos ištekliais,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 32
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi sanglaudos politikos biudžetas yra nepakankamas, kad būtų galima įveikti 
naujus ateities teritorinius iššūkius, tokius kaip plėtros ir kaimynystės politika, 
demografiniai pokyčiai, miestų santalka, ypač kaimo ir nuošalesnėms vietovėms 
problemų keliantys migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato kaita 
ir apsirūpinimas energijos ištekliais,

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 33
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi sanglaudos politikos biudžetas yra nepakankamas, kad būtų galima įveikti 
naujus ateities (išbraukta) iššūkius, tokius kaip demografiniai pokyčiai, miestų 
santalka, migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato kaita ir 
apsirūpinimas energijos ištekliais,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 34
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea.. kadangi sanglaudos politika neturėtų būti laikoma vienintele priemone siekti kitų 
sektorių politikos tikslų, nes tai Bendrijos politika, kuriai būdinga didelė pridėtinė 
vertė ir ypatinga reikšmė, tai yra sanglauda,

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 35
1 dalis

1. teigiamai vertina šią ataskaitą, kuri yra išsamesnė už anksčiau buvusias ir pagrįsta 
įvairiais rodikliais, suteikiančiais galimybę palyginti duomenis su kitų šalių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų, Japonijos, Kinijos arba Indijos, duomenimis;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 36
1 dalis

1. teigiamai vertina šią ataskaitą, kuri yra išsamesnė už anksčiau buvusias ir kurioje 
naudojami įvairūs rodikliai, suteikiantys galimybę palyginti duomenis su kitų šalių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų, Japonijos, Kinijos arba Indijos, duomenimis, iš kurių 
matyti, kokioje tarptautinėje aplinkoje vykdoma Sąjungos ekonomika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 37
1 dalis

1. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 38
2 dalis

2. vis dėlto apgailestauja, kad trūksta kryžminės informacijos, būtinos siekiant geriau 
įvertinti augimo ir konvergencijos tvarumą, todėl prašo geresnių statistikos priemonių 
(pavyzdžiui, naudoti kitokius rodiklius nei BVP vienam gyventojui), leisiančių geriau 
įvertinti konkrečios vietovės ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos lygį, ir 
mano, kad reikia stiprinti ORATE pajėgumus;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 39
2 dalis

2. vis dėlto apgailestauja, kad trūksta kryžminės informacijos ir palyginamų duomenų 
apie skirtingų NUTS lygmenų regionus, ypač apie mažiausius regionus, būtinų
siekiant geriau įvertinti augimo ir konvergencijos tvarumą, todėl prašo geresnių 
statistikos priemonių, leisiančių geriau įvertinti konkrečios vietovės sanglaudos lygį, ir 
mano, kad reikia stiprinti ORATE pajėgumus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 40
2 dalis

2. vis dėlto apgailestauja, kad trūksta kryžminės informacijos, būtinos siekiant geriau 
įvertinti augimo ir konvergencijos tvarumą, todėl prašo geresnių statistikos priemonių, 
leisiančių geriau įvertinti, kaip imantis veiksmų vietos lygmeniu būtų galima prisidėti 
prie Sąjungos sanglaudos politikos, ir mano, kad reikia stiprinti ORATE pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 41
2 dalis

2. vis dėlto apgailestauja, kad trūksta kryžminės informacijos, būtinos siekiant geriau 
įvertinti augimo ir konvergencijos tvarumą, todėl prašo geresnių statistikos priemonių, 
leisiančių geriau įvertinti konkrečios vietovės ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos lygį, ir mano, kad reikia stiprinti ORATE pajėgumus;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 42
2a dalis (nauja)

2a. priduria, kad Bendrijos regionų politika yra būtina priemonė ekonominei ir 
socialinei sanglaudai didinti ir ją vykdant būtų galima imtis priemonių regionų 
skirtumams mažinti, tikrajai konvergencijai didinti bei ekonominiam augimui ir 
užimtumui skatinti, taip pat šią priemonę būtų galima naudoti mažiau 
išsivysčiusiųjų šalių bendrosios rinkos ir ekonominės ir pinigų sąjungos 
įgyvendinimo išlaidoms perskirstyti ir padengti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 43
2a dalis (nauja)

2a. palankiai vertina Komisijos skaidrumo iniciatyvą, kurią įgyvendinant nuo 2007 m. 
bus matyti, kam skiriamos struktūrinės lėšos, ir ragina pasitelkiant šiuos duomenis 
nuodugniai ištirti struktūrinių priemonių pridėtinę vertę Europai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 44
2b dalis (nauja)

2b. ragina nuodugniai įvertinti skatinamųjų priemonių (infrastruktūra, kvalifikavimas, 
aplinkos apsauga, moksliniai tyrimai, įmonėms teikiama parama ir pan.) poveikį 
sanglaudai ir ekonominiam augimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 45
2c dalis (nauja)

2c. atkreipia dėmesį į sunkumus, susijusius su struktūrinių lėšų asignavimu, kurių 
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2007 m. dešimtyje senųjų valstybių narių panaudota vidutiniškai 75 proc., o 
naujosiose valstybėse narėse – 57 proc., ir ragina imtis priemonių siekiant geresnio 
asignavimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 46
3 dalis

3. džiaugiasi, kad „sanglaudos šalimis“ vadintosios valstybės narės kai kuriais 
atžvilgiais pasiekė labai didelių augimo rezultatų ir 2000–2006 metais buvo 
užfiksuotas įspūdingas augimas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 47
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, kad dar per anksti vertinti sanglaudos politikos rezultatus naujosiose 
valstybėse narėse, nes šios politikos veiksmingumą reikėtų vertinti platesniu 
aspektu;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Samuli Pohjamo

Pakeitimas 48
3a dalis (nauja)

3a. nurodo, kad biurokratizmas, sudėtingos procedūros ir administracinis 
pedantiškumas mažina regionų ir sanglaudos politikos veiksmingumą, ir ragina 
toliau vykdyti reformas siekiant supaprastinti procedūras ir aiškiau nustatyti jų 
padarinius;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 49
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad iki šiol sanglaudos politika labai prisidėjo prie buvusiųjų sanglaudos 
šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) plėtros, nors kai kurie regionai 
dar palyginti nepakankamai išsivystę, o kitų regionų išsivystymo lygis vis labiau 
skiriasi nuo Europos Sąjungos išsivystymo lygio;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 50
3b dalis (nauja)

3b. pabrėžia, kad iki šiol sanglaudos politika labai prisidėjo prie buvusiųjų sanglaudos 
šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) plėtros, nors kai kurie regionai 
dar palyginti nepakankamai išsivystę, o kitų regionų išsivystymo lygis vis labiau 
skiriasi nuo Europos Sąjungos išsivystymo lygio;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 51
4 dalis

4. džiaugiasi aukštu augimo lygiu naujosiose valstybėse narėse, tačiau konstatuoja, kad 
jų ekonominė konvergencija gali būti numatoma tik vidutiniam arba ilgam laikotarpiui 
ir kad šis procesas truks ilgai dėl itin žemo pradinio BVP vienam gyventojui lygio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 52
4 dalis

4. džiaugiasi aukštu augimo lygiu naujosiose valstybėse narėse, tačiau konstatuoja, kad 
jų socialinė ir ekonominė konvergencija gali būti numatoma tik vidutiniam arba ilgam 
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laikotarpiui;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 53
4a dalis (nauja)

4a. konstatuoja, kad ekonominis augimas ne visada skatina tvarumą ir dažniausiai 
beveik visiškai nepadeda mažinti nedarbo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 54
4a dalis (nauja)

4a. palankiai vertina tai, kad Komisija dar kartą patvirtino svarbų sanglaudos politikos 
vaidmenį didinant Europos Sąjungos valstybių narių pajėgumą darniai vystytis bei 
kurti naujas ir perspektyvias darbo vietas, kaip matyti iš puikių daugelyje 2 tikslo 
regionų pasiektų sanglaudos politikos rezultatų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 55
4b dalis (nauja)

4b. labai susirūpinęs, kad didelei Europos Sąjungos gyventojų daliai – Komisijos 
skaičiavimu, beveik 75 mln. žmonių – gresia skurdas;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 56
5 dalis

5. yra susirūpinęs tuo, kad šalių konvergencija gali paslėpti didėjantį regionų atotrūkį; 
mano, kad reikėtų skatinti tarptautinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant 
įveikti atotrūkį tarp regionų ir regionų viduje (išbraukta) užimtumo, našumo, pajamų, 
švietimo lygio ar naujovių diegimo gebėjimų srityse;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 57
5 dalis

5. yra susirūpinęs tuo, kad šalių konvergencija gali paslėpti didėjantį regionų ir pavienių 
to paties regiono vietovių atotrūkį; šis atotrūkis tarp regionų ir regionų viduje reiškiasi 
daugeliu aspektų, pavyzdžiui, užimtumo, našumo, pajamų, švietimo lygio ar naujovių 
diegimo gebėjimų srityse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 58
5 dalis

5. yra susirūpinęs tuo, kad šalių konvergencija gali paslėpti didėjantį regionų ir pavienių 
regionų vietovių atotrūkį; šis atotrūkis tarp regionų ir regionų viduje reiškiasi daugeliu 
aspektų, pavyzdžiui, užimtumo, našumo, pajamų, švietimo lygio ar naujovių diegimo 
gebėjimų srityse;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 59
5 dalis

5. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 60
5a dalis (nauja)

5a. tačiau pabrėžia, kad nors konvergencijos atžvilgiu Europos Sąjungoje padaryta 
pažanga, apskritai atotrūkis lieka didelis, nes skiriasi valstybių narių turtingumo 
lygis, o kai kurios iš jų išsiskiria vis labiau; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 61
6 dalis

6. pabrėžia, kad, pavyzdžiui, regionų konkurencingumas labai priklauso nuo darbo jėgos 
našumo bei kvalifikacijos lygio, kuris tarp regionų skiriasi labiau nei tarp valstybių; 
taip pat pažymi, kad instituciniai veiksniai, pavyzdžiui, parama socialiniam kapitalui 
kuriant verslo kultūrą ir bendras elgsenos normas, vis dažniau laikomi svarbiausiais 
bendradarbiavimą ir verslumą bei veiksmingesnį viešąjį administravimą 
palengvinančiais konkurencingumo veiksniais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 62
6 dalis

6. pabrėžia, kad, pavyzdžiui, regionų konkurencingumas labai priklauso nuo darbo jėgos 
našumo, prieigos prie rinkų bei kvalifikacijos lygio, kuris tarp regionų skiriasi labiau 
nei tarp valstybių; 
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Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 63
6a dalis (nauja)

6a. tačiau apgailestauja, kad Ketvirtojoje ataskaitoje pateikti pernelyg bendro pobūdžio 
statistiniai duomenys bei tyrimai ir nepateikta išsamios informacijos apie įvairių 
įmonių kategorijų reikšmę; ragina Komisiją pateikti duomenimis pagrįstą tyrimą 
apie tai, kaip mažos ir vidutinės įmonės, labai mažos įmonės ir amatine veikla 
besiverčiančios įmonės prisideda prie teritorijų sanglaudos ir plėtros; pabrėžia, kad 
būtina tobulinti rodiklius, iš kurių būtų galima spręsti apie šių įmonių reikšmę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 64
7 dalis

7. todėl konstatuoja, kad kai kuriuose išsivysčiusiuose regionuose ir kai kuriuose 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose pradeda kauptis daug ir labai sudėtingų, labai 
didelį poveikį vystymosi pajėgumui turinčių ekonominių problemų, pavyzdžiui, mažas 
augimo lygis, našumo ir užimtumo sumažėjimas bei gyventojų senėjimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 65
7 dalis

7. todėl konstatuoja, kad kai kuriuose išsivysčiusiuose regionuose pradeda kauptis daug 
ekonominių problemų: mažas BVP vienam gyventojui augimo lygis, našumo ir 
užimtumo sumažėjimas bei gyventojų senėjimas;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 66
7 dalis

7. todėl konstatuoja, kad kai kuriuose išsivysčiusiuose regionuose pradeda kauptis daug 
ekonominių problemų: mažas ekonominio augimo lygis, našumo ir užimtumo 
sumažėjimas bei gyventojų senėjimas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 67
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 68
8 dalis

8. konstatuoja, kad nors aukštas augimo lygis leido kai kurioms Europos Sąjungos 
valstybėms pagerinti užimtumą ir padidinti BVP vienam gyventojui, kitose valstybėse 
padidėjo pavienių socialinių grupių skirtumai, todėl negalima pamiršti, kad reikėtų 
rūpintis pažeidžiamiausių visuomenės grupių socialine integracija;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 69
8 dalis

8. konstatuoja, kad nors aukštas augimo lygis leido Airijai pagerinti užimtumą ir pasiekti 
antrą vietą Europos Sąjungoje pagal BVP vienam gyventojui, tačiau vienam iš penkių 
jos gyventojų gresia skurdas, o regionai išsivystė labai netolygiai, todėl kyla 
klausimas dėl vystymosi tvarumo bei užimtumo kokybės;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 70
9 dalis

9. pabrėžia, kad matyti silpna konvergencija, kalbant apie švietimo lygį, bei tikra 
švietimo bedugnė tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, kur 29 proc. 25–
64 metų amžiaus asmenų turi universiteto diplomą, o Europos Sąjungoje tokių yra vos 
16 proc.; vis dėlto atkreipia dėmesį, kad aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų skaičius 
auga sparčiau negu vyrų; pažymi, kad vis dar nepakankamas tautinių mažumų 
atstovų išsilavinimas, todėl mažėja jų užimtumo galimybės ir todėl svarbu aktyviai 
imtis Europos Sąjungos priemonių skatinti mokymąsi visą gyvenimą;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 71
9 dalis

9. pabrėžia, kad matyti silpna konvergencija, kalbant apie švietimo lygį (išbraukta), ir 
kad Europos Sąjungoje nedidelė dalis 25–64 metų amžiaus asmenų (16 proc.) turi 
universiteto diplomą (išbraukta); vis dėlto atkreipia dėmesį, kad aukštąjį išsilavinimą 
turinčių moterų skaičius auga sparčiau negu vyrų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 72
9 dalis

9. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 73
9a dalis (nauja)

9a. pabrėžia, kad į sanglaudos politiką ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus 
projektus svarbu įtraukti lyčių aspektą, lygias galimybes bei specialiuosius 
neįgaliųjų ir vyresniojo amžiaus asmenų poreikius;

Or. es

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 74
10a dalis (nauja)

10. atkreipia dėmesį į tai, kad investicijas ir ekonominę veiklą sutelkiant 
nacionaliniuose ir regionų centruose daroma žala kitoms vietovėms;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 75
10 dalis

10. pabrėžia sostinių regionuose vykstančią poliarizaciją (išbraukta); šie regionai sukūrė 
vidutiniškai 32 proc. savo šalies BVP, nors juose gyvena tik apie 22 proc. šalies 
gyventojų; pabrėžia, kad ši poliarizacija (išbraukta) gali paskatinti didžiulius nedarbo 
skirtumus miestų centruose;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 76
11 dalis

11. konstatuoja, kad šis urbanizacijos augimas ribotoje erdvėje ardo demografinę, 
ekonominę, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei skatina priemiesčių tendencijas ir 
lemia gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse; todėl ragina Komisiją pateikti 
konkrečius pasiūlymus, kaip spręsti dėl žmonių išsikėlimo iš kaimo vietovių 
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didėjančius ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 77
11 dalis

11. konstatuoja, kad nekontroliuojama urbanizacija (išbraukta) ribotoje erdvėje gali 
suardyti demografinę, ekonominę, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei paskatinti
priemiesčių tendencijas ir nulemti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 78
11 dalis

11. konstatuoja, kad netinkamai vykdoma urbanizacija ribotoje erdvėje ardo 
demografinę, ekonominę, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei skatina priemiesčių 
tendencijas ir lemia gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 79
11 dalis

11. konstatuoja, kad šis urbanizacijos augimas ribotoje erdvėje ardo demografinę, 
ekonominę, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei skatina priemiesčių tendencijas ir 
lemia gyventojų mažėjimą toli nuo miestų esančiose kaimo vietovėse;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 80
11 dalis

11. konstatuoja, kad šis urbanizacijos augimas ribotoje erdvėje ardo demografinę, 
ekonominę, saugumo, transporto, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei skatina 
priemiesčių tendencijas ir lemia gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 81
12 dalis

12. pabrėžia regionų, į kuriuos įsikeliama, ir regionų, iš kurių išsikeliama, atotrūkį ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad regionai, iš kurių išsikeliama, susiduria su prisitaikymo 
problema ir turi mažiau plėtros galimybių, nebent jiems teikiama parama siekiant to 
išvengti; mano, kad šią problemą būtų galima spręsti ne tik rūpinantis prieinamumu 
bei centrų ir atokesnių vietovių susisiekimu, bet ir kitais būdais, ypač didinant šių 
regionų pajėgumą, patrauklumą, ir tvarų vystymąsi; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 82
12 dalis

12. pabrėžia regionų atotrūkį susisiekimo bei ryšio tarp centrų ir atokesnių regionų srityje, 
kurį sukelia investicijų į transportą bei susisiekimo potencialo įvairinimo trūkumas, 
kurio poveikis ypač jaučiamas atokiausiuose, toli nuo žemyninės Europos 
esančiuose regionuose, kurie dėl to susiduria su dideliais sunkumais prieinamumo 
požiūriu;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 83
12 dalis

12. pabrėžia regionų atotrūkį susisiekimo bei ryšio tarp centrų ir atokesnių, ypač sunkiai 
prieinamų kalnų ir salų regionų srityje, kurį sukelia (išbraukta) transporto stoka bei 
susisiekimo potencialo įvairinimo trūkumas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 84
12 dalis

12. pabrėžia regionų atotrūkį susisiekimo bei ryšio tarp centrų ir atokesnių regionų srityje, 
kurį sukelia geografiniai ypatumai bei trūkumai ir investicijų į transportą bei 
susisiekimo potencialo įvairinimo trūkumas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 85
12 dalis

12. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 86
12 dalis

12. pabrėžia regionų atotrūkį susisiekimo bei ryšio tarp centrų ir atokesnių regionų srityje, 
kurį sukelia investicijų į transportą ir infrastruktūrą bei susisiekimo potencialo 
įvairinimo trūkumas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 87
12 dalis

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 88
12a dalis (nauja)

12a. labai stebisi ataskaitoje pateiktu Komisijos teiginiu, kad atrodo, jog nuošalumas 
savaime nėra didelė plėtros kliūtis, ir pažymi, kad salų gyventojai labai nusivylę šiuo 
teiginiu, nes jie kasdien susiduria su neigiamu nuošalumo poveikiu ir dėl jo 
kylančiais sunkumais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 89
13 dalis (nauja)

13. ragina regionus atnaujinti ir įvairinti ekonomines struktūras, kurti pridėtinės vertės 
sektorius ir sudaryti palankias sąlygas verslui, ypač kad mažosios ir vidutinės 
įmonės galėtų prisitaikyti ir pritaikyti naujoviškus produktus ir procesus; taip pat 
atkreipia dėmesį į naujoviškų finansinių priemonių JEREMIE ir JESSICA reikšmę 
teikiant paramą šioje srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 90
13 dalis (nauja)

13. primena, kad svarbiausias sanglaudos politikos tikslas yra konvergencija ir todėl 
visiems Sąjungos regionams, nepriklausomai nuo jų plėtros pajėgumo, reikėtų 
suteikti lygias plėtros galimybes; todėl pažymi, kad vykdant sanglaudos politiką 



PE398.371v02-00 28/66 AM\701047LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

daugiausia dėmesio reikėtų skirti mažiau išsivysčiusiems regionams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 91
13 dalis

13. pabrėžia labai didelius skirtumus investicijų į mokslinius tyrimus ir vystymąsi bei 
naujovių diegimo srityse, konstatuoja didelį regionų atotrūkį, kuris ketvirtojoje 
ataskaitoje vertinamas naudojant regiono pajėgumo diegti naujoves rodiklį; pažymi, 
kad Europos sanglaudos ir mokslinių tyrimų politiką reikėtų valdyti taip, kad būtų 
galima skatinti rengti žinių pagrindą ir gebėjimą diegti naujoves;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 92
13 dalis

13. pabrėžia labai didelius valstybių skirtumus investicijų į mokslinius tyrimus ir 
vystymąsi bei naujovių diegimo srityse, konstatuoja didelį regionų atotrūkį, kuris 
ketvirtojoje ataskaitoje vertinamas naudojant regiono pajėgumo diegti naujoves 
rodiklį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 93
13a dalis (nauja)

13a. yra susirūpinęs, nes Europos Sąjungai nepavyko suteikti pakankamai paramos
neigiamiems bendrosios rinkos, ekonominės ir pinigų sąjungos ir pasaulio prekybos 
liberalizavimo padariniams kai kuriuose regionuose atlyginti;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 94
13b dalis (nauja)

13b. ragina Komisiją išsamiai ištirti Stabilumo ir augimo pakto, euro bei vidaus ir 
tarptautinių rinkų liberalizavimo poveikį sanglaudos ir konvergencijos politikai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 95
14 dalis

14. pritaria Komisijos nuomonei dėl to, kad sanglaudos politika yra Lisabonos strategijos 
variklis, kadangi ji nukreipia valstybės investicijas į projektus, skatinančius 
dinamiško, ekonominiam augimui ir naujovėms palankaus veiksmingesniu politikos 
ir programų derinimu pasiektu bendradarbiavimu pagrįsto ekonominio pagrindo 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy, Samuli Pohjamo

Pakeitimas 96
14a dalis (nauja)

14a. apgailestauja, kad, nepaisant asignavimų paskirstymo, nebuvo tinkamai atsižvelgta į 
mažų, labai mažų ir amatų įmonių naujovių diegimo pajėgumą, todėl ragina 
įgyvendinti aktyvią politiką siekiant remti visas šių įmonių naujovių formas ir taip 
pat ragina Komisiją atsižvelgiant į Lisabonos strategiją sudaryti sąlygas, kad 
įmonės, viešasis sektorius, mokyklos ir universitetai galėtų bendradarbiauti ir 
sudaryti naujovių diegimo grupes;

Or. en



PE398.371v02-00 30/66 AM\701047LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 97
14a dalis (nauja)

14a. palankiai vertina tai, kad, kaip teigiama Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje, 
vykdydama regionų politiką Komisija aiškiai prisideda užtikrinant lygias galimybes; 
tikisi, kad Komisija neprieštaraus šiam tikslui vertindama regionų indėlį siekiant 
Lisabonos strategijos tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 98
14a dalis (nauja)

14a. nurodo, kad siekiant didinti struktūrinės paramos sverto poveikį reikėtų taikyti 
paskolų ir privataus finansavimo sistemas ir siekti aktyvesnio valstybių dalyvavimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 99
14a dalis (nauja)

14a. atsižvelgdamas į menką viešąjį plėtros finansavimą ragina skubiai nustatyti 
skaidrias viešųjų ir privačiųjų partnerysčių taisykles ir standartus, kurių 
laikydamiesi regionai galėtų naudoti privatų kapitalą viešiesiems tikslams siekti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 100
14a dalis (nauja)

14a. pabrėžia, kad vykdant tik su konkurencijos klausimais susijusią politiką tik dar 
labiau padidėtų regioniniai ir socialiniai skirtumai, ypač konvergencijos 
regionuose;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 101
15 dalis

15. pastebi, kad 2007–2013 m. laikotarpiu asignavimų paskirstymo sistema 64 proc. 
1 tikslo (konvergencija) ir 80 proc. 2 tikslo (regionų konkurencingumas ir 
užimtumas) išteklių nukreips naujovių išlaidoms padengti; tai sudarys 55 milijardais 
eurų daugiau nei ankstesniu laikotarpiu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 102
16 dalis

16. reikalauja, kad Lisabonos strategija būtų išplėsta, įtraukiant į ją teritorinį aspektą, leisiantį 
atsižvelgti į konkrečiam regionui būdingas savybes ir paskatinti europinį 
bendradarbiavimą bei sukurti novatoriškas veiklos grupes; siūlo taikyti integruotą 
požiūrį siekiant trijų sanglaudos politikos tikslų: konvergencijos, konkurencingumo ir 
regionų bendradarbiavimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 103
16 dalis

16 reikalauja, kad Lisabonos strategija būtų išplėsta, įtraukiant į ją teritorinį aspektą, 
leisiantį atsižvelgti į pavienėms teritorijoms būdingas savybes ir paskatinti europinį 
bendradarbiavimą ir ryšius bei ypač remti įvairias novatoriškas veiklos formas, 
pavyzdžiui, partnerių grupių kūrimą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 104
16 dalis

16. reikalauja, kad Lisabonos strategija būtų išplėsta, įtraukiant į ją teritorinį aspektą, 
leisiantį atsižvelgti į konkrečiam regionui būdingas savybes ir paskatinti europinį 
bendradarbiavimą bei vykdyti plataus masto novatorišką veiklą (išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 105
16 dalis

16. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 106
16a dalis (nauja)

16a. palankiai vertina valstybių narių susitarimą 2009 m. ir 2012 m. pabaigoje pateikti 
ataskaitas apie tai, kaip bendromis lėšomis finansuojamomis programomis buvo 
prisidėta siekiant sanglaudos politikos tikslų, nustatytų Sutartyje ir išsamiau 
išdėstytų Bendrijos strateginės gairėse, kuriose atsispindi atnaujintos Lisabonos 
strategijos ir nacionalinių strategijų programų sistemos prioritetai; taip pat tikisi, 
kad 2008 m. Komisijos penktojoje pažangos sanglaudos srityje ataskaitoje daug 
dėmesio bus skiriama sanglaudos politikos ir Lisabonos strategijos visų regionų 
ekonominio augimo ir užimtumo prioritetų sąsajai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 107
16a dalis (nauja)

16a. pabrėžia, kad sanglaudos politikos nereikėtų laikyti Lisabonos strategijos 



AM\701047LT.doc 33/66 PE398.371v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

finansavimo priemone, nes kitaip kiltų grėsmė šios politikos tikslams;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 108
16b dalis (nauja)

16b. mano, kad jei sanglaudos politika būtų vykdoma Lisabonos tikslams siekti, tai turėtų 
neigiamų padarinių ekonominei ir socialinei sanglaudai, nes per daug dėmesio būtų 
skiriama konkurencingumui, mažesniam reguliavimui, prisitaikymui ir verslo 
mentalitetui, o sanglaudai ir konvergencijai – per mažai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 109
16c dalis (nauja)

16c. įspėja, kad sanglaudai skirtas lėšas reikėtų naudoti ilgalaikio (ekonominio, 
socialinio, aplinkos apsaugos ir teritorinio) vystymosi tikslams siekti ir reikėtų 
vengti, kad atsiliekančiose valstybėse narėse konkurencingumas pakeistų 
konvergenciją;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 110
17 dalis (nauja)

17. ragina parengti ilgalaikę strategiją siekiant išspręsti daugelį dėl konkurencijos 
stokos kylančių problemų ir kurti regionų socialinį kapitalą − verslo kultūrą, 
administravimo struktūrą ir  institucijų ryšius, taip pat fizinę infrastruktūrą, 
darbuotojų įgūdžius ir gamybos pagrindą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 111
17a dalis (nauja)

17. taip pat pabrėžia, kad sanglaudos politikos tikslas negali būti vien pasiekti 
Lisabonos strategijos tikslus; mano, kad siekti teritorinės sanglaudos vykdant 
konvergenciją skatinančią veiklą – tai ilgalaikio regionų konkurencingumo sąlyga; 
todėl mano, kad 1 tikslas (konvergencija) ir 2 tikslas (regionų konkurencingumas ir 
užimtumas) ateityje turėtų būti laikomi vienas kitą papildančiais tikslais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 112
17a dalis (nauja)

17a. mano, kad siekiant vengti skatinti įmonių perkėlimą iš vienos Europos Sąjungos 
vietovės į kitą, reikėtų, kad struktūrinių fondų lėšomis finansuojama valstybės 
parama būtų priklausoma nuo sąlygos, kad su įmonėmis sudaromos vietos, trukmės 
ir užimtumo požiūriu ilgalaikės sutartys; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 113
Pavadinimas tarp 17 ir 18 dalių

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda: už integruotą požiūrį

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 114
Pavadinimas tarp 17 ir 18 dalių

(Išbraukta) Sanglauda: už integruotą požiūrį

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 115
Pavadinimas tarp 17 ir 18 dalių

(Išbraukta) Sanglaudos politika: už integruotą požiūrį

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 116
18 dalis

18. primena, kad įsigaliojus Lisabonos Reformų sutarčiai sanglaudos politika turės tris 
tikslus: ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kurie išeina už Lisabonos 
strategijos ribų ir kurie turėtų būti svarbūs ir ateityje išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje mažinant išsivystymo atsilikimą ir skatinant konkurencingumą bei 
užimtumą, ir primena, kad ateityje vykdant sanglaudos politiką reikėtų dar griežčiau 
laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 117
18 dalis (nauja)

18. primena, kad įsigaliojus Lisabonos Reformų sutarčiai sanglaudos politika turės tris 
tikslus: ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kurie išeina už Lisabonos 
strategijos ribų ir kurie turėtų būti svarbūs ir ateityje padidėjusioje Europos 
Sąjungoje mažinant išsivystymo atsilikimą ir skatinant konkurencingumą ir 
užimtumą. Ateityje vykdant sanglaudos politiką reikėtų dar griežčiau laikytis 
subsidiarumo ir proporcingumo principų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 118
18 dalis

18. primena, kad nors sanglaudos politika įtraukta į Europos augimo ir užimtumo 
strategiją, ji turi savo tikslą (išbraukta) kuris išeina už Lisabonos strategijos ir 
(išbraukta) asignavimų skirstymo ribų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 119
18 dalis

18. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. es

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 120
18 dalis

18. todėl pabrėžia, kad sanglaudos politika (išbraukta) negali teikti pirmenybės jau ir taip 
dinamiškiems regionams, kaip tai atsitiktų griežtai skirstant asignavimus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 121
18 dalis

18. primena, kad sanglaudos politika turi savo tikslą – ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kuri išeina už Lisabonos strategijos ribų, todėl sanglaudos politika negali 
teikti pirmenybės jau ir taip dinamiškiems regionams, kaip tai atsitiktų griežtai 
skirstant asignavimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 122
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
regionų, nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio 
vystymosi tikslus ir siekiant, kad Europos lygmeniu apibrėžti veiksmų prioritetai 
nesumažintų jų taikymo srities ir netrukdytų įgyvendinti nacionalinių, regionų ar 
vietos planų (angl. bottom up approach); šiuo atžvilgiu ragina Europos Komisiją 
suinteresuotosioms šalims numatyti konkrečias, ypač metodines priemones, kad jie 
galėtų kartu imtis nuoseklių veiksmų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 123
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio vystymosi 
tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą ir mano, kad siekiant tikros 
ir lygiateisės Komisijos ir regionų partnerystės ateityje regionams turėtų tekti 
didesnė atsakomybė ir reikėtų suteikti daugiau laisvės regionų sanglaudos politikai 
vykdyti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 124
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio vystymosi 
tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą; siekiant tikros ir lygiateisės 
Komisijos ir regionų partnerystės ateityje regionams turėtų tekti didesnė atsakomybė 
ir reikėtų skirti daugiau laisvės regionų sanglaudos politikai vykdyti;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 125
19 dalis

19. todėl pabrėžia keitimosi žiniomis ir gerąja patirtimi, administracinių įgūdžių 
lavinimo, tikros visų lygmenų partnerystės vystymo ir realaus įvairių lygių valdymo, 
jungiančio visus vietos, nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant 
regioninio vystymosi tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 126
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio vystymosi 
tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą ir rengiant konsultacijas su 
socialiniais partneriais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 127
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius, regionų ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio 
vystymosi tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 128
19 dalis

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius, regionų ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio 
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vystymosi tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 129
19a dalis (nauja)

19a. taip pat pabrėžia, kad būtina visais Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis 
užmegzti veiksmingą partnerystę su visais ekonomikos ir visuomenės atstovais, kad 
būtų galima parengti ir įgyvendinti sanglaudos politiką siekiant atskleisti tikruosius 
jų poreikius, nustatyti tinkamus teritorinius tikslus ir vystyti visų prie teritorijų 
plėtros prisidedančių viešosios politikos priemonių sąveiką; ragina pritaikyti 
struktūrinius fondus, kad ekonominiai ir socialiniai partneriai galėtų veiksmingiau 
atlikti savo užduotį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 130
20 dalis

20. siūlo suteikti prioritetą politikai, skatinančiai tikrą policentrinį teritorinį vystymąsi, 
siekiant sumažinti spaudimą pagrindiniams miestams bei paskatinti kitų miestų 
augimą; tačiau kartu nereikėtų nustoti skatinti kaimo vietovių ir pamiršti svarbaus 
kaimo vietovėse esančių mažų ir vidutinio dydžio miestų vaidmens;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 131
20 dalis

20. siūlo nustatyti lygiavertes veiksmingas investavimo skatinimo priemones ir suteikti 
prioritetą politikai, skatinančiai tikrą policentrinį teritorinį vystymąsi, siekiant 
sumažinti spaudimą pagrindiniams valstybių ir regionų miestams bei paskatinti kitų 
miestų augimą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 132
20a dalis (nauja)

20a. taip pat ragina imtis praktinių veiksmų siekiant mažinti lengvai prieinamų regionų 
teritorijų ir palankių teritorinių sąlygų neturinčių, ypač kalnų, salų ir pasienio, 
regionų atotrūkį, pripažįstant nepalankią pastarųjų regionų padėtį, ir imtis 
konkrečių priemonių teikiant jiems tokią paramą, kokia buvo skirta atokiausiems 
Europos Sąjungos regionams;

Or. el

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 133
20a dalis (nauja)

20a. siūlo labiau atsižvelgti į žemės ūkio veiklos svarbą vykdant Europos Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 134
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas, tačiau yra įsitikinęs, kad taip pat 
reikėtų atsižvelgti į skirtingų vietovių ypatumus; todėl mano, kad didinant 
privalomąjį moduliavimą būtų galima geriau finansuoti kaimo plėtrą ir kad šiuo 
atžvilgiu reikėtų nagrinėti su istoriniais skirtumais susijusias problemas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 135
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro 
metodo taikymo sanglaudai ir kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; 
susirūpinęs pažymi, kad siekiant spręsti kaimo plėtros problemas nepakanka 
pasitelkti tik privalomąjį moduliavimą, nes taip neturtingiausios šalys atsidurtų 
nepalankioje padėtyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 136
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro 
metodo taikymo sanglaudai ir kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; ragina 
atlikti išsamų tyrimą apie kaimo plėtros finansavimo pasitelkiant savanorišką 
moduliavimą pranašumus ir trūkumus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 137
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas; pabrėžia, kad kaimo vietovių plėtrą 
reikia derinti su regioninės politikos veikla; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro metodo 
taikymo sanglaudai ir kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; džiaugiasi, kad 
kaimo plėtrai skirti asignavimai gali būti padidinti pasitelkiant savanorišką 
moduliavimą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 138
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas ir vykdant nuoseklią deramą miestų 
politiką atsižvelgti į juos supančių (sumiestintų, priemiestinių ir nuošalių) kaimo 
vietovių ypatumus; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro metodo taikymo sanglaudai ir 
kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; džiaugiasi, kad kaimo plėtrai skirti 
asignavimai gali būti padidinti pasitelkiant privalomąjį moduliavimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 139
21 dalis

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro 
metodo taikymo sanglaudai ir kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; 
džiaugiasi, kad kaimo plėtrai skirti asignavimai gali būti padidinti pasitelkiant 
savanorišką moduliavimą; yra labai nusivylęs tuo, kad Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai skirta 20 mlrd. eurų mažiau, nei siūlė Komisija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 140
21a dalis (nauja)

21a. džiaugiasi, kad Lisabonos sutartyje suteikta nauja reikšmė kaimo vietovėms ir 
palankių sąlygų neturintiems regionams; tačiau pažymi, kad programa FEADER ne 
visada prieinama visiems prie kaimo plėtros prisidedantiems veikėjams; mano, kad 
reikėtų parengti nepriklausomą visiems suinteresuotiesiems ekonomikos ir 
visuomenės atstovams naudingą specialią kaimo sričių politiką siekiant remti ir 
vystyti juos ir visuotinės svarbos paslaugas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 141
21a dalis (nauja)

21a. pabrėžia, kad teritorinės sanglaudos bei miesto ir kaimo santykių atžvilgiu būtų 
galima vykdyti regionų politiką, kuri tikslingiau skatintų įvairius ilgalaikės viešosios 
ir privačiosios, ypač kaimo ir miesto sąsaja pagrįstos, partnerystės modelius; 
kadangi įvairūs struktūriniai fondai ir kaimo plėtros priemonės turėtų labiau vienas 
kitą papildyti, šis vystymas būtų sudėtinė nuoseklios sanglaudos politikos dalis, 
kurios svarbiausias tikslas būtų didinti ekonominę įvairovę ir gerinti gyvenimo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 142
21a dalis (nauja)

21a. siūlo Komisijai įgyvendintos ar neseniai išvystytos politikos, pavyzdžiui, miestų 
politikos, sąlygomis atsargiau imtis priemonių siekiant išvengti pavojaus, kad kuri
nors prie vietovių plėtros ir sanglaudos prisidedanti suinteresuotoji šalis liks 
nuošalyje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 143
21a dalis (nauja)

21a. dar kartą patvirtina, kad palaiko siekį atsižvelgti į konkrečius atokiausių regionų 
trūkumus; susidomėjęs pažymi, kad Komisija pradėjo plataus masto partnerių 
derybas dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų strategijos, ir kad prisidės prie šio 
proceso;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 144
21a dalis (nauja)

21a. ragina spartinti regionų keitimąsi informacija, pavyzdžiui, naudojant tam skirtą 
visomis Europos Sąjungos kalbomis parengtą interneto svetainę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 145
22 dalis (nauja)

22. mano, kad aiški pridėtinė Europos sanglaudos politikos vertė remiant atsilikusių 
regionų ekonominį augimą ir užimtumą, skatinant regionų konkurencingumą ir 
užimtumą bei teritorinį bendradarbiavimą, taip pat daugeliu kitų atvejų, kai 
suinteresuotosios regionų šalys imasi veiksmų vietos lygmeniu ar bendradarbiauja 
visos Europos lygmeniu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 146
22 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 147
22 dalis

22. įspėja dėl politikos sektorizavimo pavojaus ir skatina plėtoti integruotą požiūrį, 
nustatantį, koks tokių sektoriaus sričių kaip transporto, žemės ūkio, aplinkos 
apsaugos ir energetikos politikos ir sanglaudos politikos bendradarbiavimas yra 
įmanomas,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 148
22 dalis

22. įspėja dėl politikos sektorizavimo pavojaus ir skatina plėtoti integruotą požiūrį, 
nustatantį, koks pagrindinių sričių – transporto, žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir 
energetikos, mokslinių tyrimų ir technologijų ir pan. – bendradarbiavimas yra 
įmanomas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 149
22 dalis

22. įspėja dėl politikos sektorizavimo pavojaus ir skatina plėtoti integruotą požiūrį, 
nustatantį, koks pagrindinių sričių – transporto, žemės ūkio, aplinkos apsaugos, 
energetikos ir geriamojo vandens išteklių – bendradarbiavimas yra įmanomas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 150
22 dalis

22. įspėja dėl politikos sektorizavimo pavojaus ir skatina plėtoti integruotą požiūrį, 
nustatantį, koks pagrindinių sričių – transporto, žemės ūkio ir kaimo plėtros, aplinkos 
apsaugos ir energetikos – bendradarbiavimas yra įmanomas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska, Samuli Pohjamo

Pakeitimas 151
22 dalis (nauja)

22a. tikisi, kad diskusijose dėl sanglaudos politikos nuo 2013 m. prie Bendrijos išorės 
sienų esantiems regionams bus suteiktas specialius statusas, kokį jau turi atokiausi 
regionai; mano, kad toks statusas suteiks pasienio regionams stabilumo ir palankias 
sąlygas ir galiausiai skatins ne tik pasienio regionų plėtrą, bet ir didesnę visos 
Bendrijos sanglaudą ir konkurencingumą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 152
22a dalis (nauja)

22a. pažymi, kad kovojant su erdvine segregacija ir socialine atskirtimi, siekiant tvaraus 
ir tolygaus augimo reikėtų teikti paramą atidžiai apgyvendinimo politikai, kaip 
vienai iš platesnio pobūdžio vietovės plėtros, miestų planavimo ir vietos viešųjų 
paslaugų valdymo strategijos priemonių;

Or. it

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 153
22a dalis (nauja)

22a. pabrėžia, kad svarbu, jog socialinė sanglauda ir švietimas būtų pagrįsti pagarba 
lygioms teisėms ir galimybėms įgyvendinant kiekvieną sanglaudos politikos etapą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Pakeitimas 154
22a dalis (nauja)

22a. primena, kad palankių geografinių sąlygų neturinčioms vietovėms, pavyzdžiui, 
saloms, kalnų ir menkai apgyvendintoms šiaurinėms vietovėms reikėtų nuolat taikyti 
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paramos priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 155
23 dalis

23. ragina, kad Teritorinė darbotvarkė ir Leipcigo chartija būtų konkrečiai įgyvendinamos 
patvirtinant veiksmų programą, siekiant į visą viešąją, Bendrijos ir nacionalinę politiką 
geriau įtraukti teritorinį aspektą. Siekiant į ekonominę ir socialinę sanglaudą įtraukti 
Europos Sąjungos reformų sutartyje numatytą teritorinį aspektą reikėtų vystyti 
tinkamus rodiklius, kad būtų galima apibrėžti teritorinės sanglaudos turinį. To 
siekiant negalima atsižvelgti vien tik į geografinius veiksnius, nekreipiant dėmesio į 
socialinius ir ekonominius aspektus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 156
23 dalis

23. ragina, kad Teritorinė darbotvarkė ir Leipcigo chartija būtų konkrečiai įgyvendinamos 
patvirtinant veiksmų programą, siekiant į visą viešąją, Bendrijos ir nacionalinę politiką 
geriau įtraukti teritorinį aspektą. Siekiant į ekonominę ir socialinę sanglaudą įtraukti 
Europos Sąjungos reformų sutartyje numatytą teritorinį aspektą reikėtų vystyti 
tinkamus rodiklius, kad būtų galima apibrėžti teritorinės sanglaudos turinį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 157
23 dalis

23. taip pat džiaugiasi, kad priimta Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos 
įgyvendinimo veiksmų programa, siekiant į visą viešąją, Bendrijos, nacionalinę ir 
vietos politiką geriau įtraukti teritorinį aspektą, ir tikisi, kad bus imtasi konkrečių 
veiksmų;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 158
23a dalis (nauja)

23a. mano, kad taikant šias priemones reikėtų panaikinti ir regionų skirtumus, ir jų 
atotrūkį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 159
25 dalis

25. supranta Parlamento, atstovaujamo jo Regioninės plėtros komiteto, ir Regionų komiteto 
nenutrūkstamo bendradarbiavimo regioninės politikos ateities klausimais svarbą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 160
Pavadinimas tarp 25 ir 26 dalių

Nauji (išbraukta) sanglaudos politikos iššūkiai ir Europos Sąjungos biudžetas

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 161
Pavadinimas tarp 25 ir 26 dalių

Nauji (išbraukta) iššūkiai ir Europos Sąjungos biudžetas

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 162
26 dalis

26. mano, kad Europos Sąjunga ateityje vis dažniau susidurs su naujais iššūkiais, 
turinčiais didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, plėtros ir kaimynystės politika, 
demografinis senėjimas, miestų santalka, ypač kaimo ir atokiausioms teritorijoms 
problemų keliantys migracijos srautai, energetikos ir klimato klausimai, prisitaikymas 
prie pokyčių, susijusių su globalizacija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 163
26 dalis

26. pabrėžia, kad svarbu rengti bandomuosius projektus, kad regionai galėtų 
prisitaikyti prie naujų iššūkių, turinčių didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
demografinis senėjimas, miestų santalka, migracijos srautai, energetikos ir klimato 
klausimai, prisitaikymas prie pokyčių, susijusių su globalizacija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 164
26 dalis

26. mano, kad Europos Sąjunga ateityje vis dažniau susidurs su naujais iššūkiais, 
turinčiais didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, demografinis senėjimas, miestų 
santalka, migracijos srautai, energetikos ir klimato klausimai, prisitaikymas prie 
pokyčių, susijusių su globalizacija. Dėl šių naujų iššūkių regionams vystytis dar 
sunkiau;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 165
26 dalis

26. mano, kad Europos Sąjunga ateityje vis dažniau susidurs su naujais iššūkiais, 
turinčiais didelį socialinį, ekonominį ir teritorinį poveikį, pavyzdžiui, demografinis 
senėjimas, miestų santalka, migracijos srautai, energetikos ir klimato klausimai, 
prisitaikymas prie pokyčių, susijusių su globalizacija.

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 166
26 dalis

26. mano, kad Europos Sąjunga ateityje vis dažniau susidurs su naujais iššūkiais, 
turinčiais didelį socialinį, ekonominį ir teritorinį poveikį, pavyzdžiui, demografinis 
senėjimas, miestų santalka, migracijos srautai, energetikos ir klimato klausimai, 
prisitaikymas prie pokyčių, susijusių su globalizacija.

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 167
26a dalis (nauja)

26a. ragina prieš pradedant stojimo į Europos Sąjungą derybas nuolat įvertinti 
numatytos plėtros išlaidas ir poveikį struktūrinei politikai ir ragina į plėtros ir 
kaimynystės politiką labiau įtraukti Europos Parlamentą ir įpareigoti jį dalyvauti 
rengiant pasirengimo narystei priemones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 168
26a dalis (nauja)

26a. atkreipia dėmesį į rimtą daugelio Europos Sąjungos regionų gyventojų mažėjimo 
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problemą ir su tuo susijusį gyventojų senėjimą, žmogiškojo kapitalo praradimą, jo 
nutekėjimą, brangesnes paslaugas ir pan.; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 169
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka arba 
rezidencinės ekonomikos vystymasis, reikalaujantis ypatingos valstybės atsakomybės, 
kad jos ne nustotų rūpintis šiais regionais, o ieškotų naujų būdų jų problemoms 
spręsti, ir ypatingų pastangų siekiant išsaugoti visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 170
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka ir senėjančia 
visuomene, kurioje dėl ilgesnės jų gyvenimo trukmės moterys sudaro daugumą, 
reikalaujantys pastangų išsaugoti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 171
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka arba 
rezidencinės ekonomikos vystymasis, reikalaujantis pastangų išsaugoti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas ir užtikrinti aukštą universaliųjų paslaugų lygį;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 172
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose, daugiausia mažiau išsivysčiusiose 
kaimo vietovėse, kartu su miestų santalka arba rezidencinės ekonomikos vystymasis, 
reikalaujantis pastangų išsaugoti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 173
27 dalis

27. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 174
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį (išbraukta) poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka arba 
rezidencinės ekonomikos vystymasis, reikalaujantis pastangų išsaugoti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 175
27 dalis

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį (išbraukta) poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka arba 
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rezidencinės ekonomikos vystymasis, reikalaujantis pastangų išsaugoti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 176
27a dalis (nauja)

27a. pabrėžia viešųjų paslaugų svarbą ekonominei ir socialinei sanglaudai ir dar kartą 
patvirtina labai didelę kaimynystės veiksnio svarbą užtikrinant, kad šios paslaugos 
būtų prieinamos visiems ir visi jomis galėtų naudotis, ypač mažiau išsivysčiusiuose, 
nuošaliuose ir atokiausiuose regionuose; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 177
28 dalis

28. remdamasis Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) ataskaitoje pateiktais 
duomenimis konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių pavieniams 
Europos regionams; todėl mano, kad regionų lygmeniu reikėtų įvertinti, kaip 
kiekvienas regionas turės prisitaikyti; atkreipia dėmesį į svarbų regionų ir vietos 
atstovų vaidmenį stabdant klimato kaitą ir siekiant imtis būtinų veiksmų;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 178
28 dalis

28. konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių, kuriuos regionai turės 
nagrinėti ir su kuriais kovoti reikės įvairių, kiekvienam Europos regionui skirtingų 
priemonių; pažymi, kad ir regionai turėtų prisidėti siekiant visos Europos tikslo 
mažinti CO2 kiekį ir todėl turėtų patikrinti savo plėtros strategijų tvarumą ir ar 
vykdant jų regioninę transporto politiką nedaroma žala aplinkai;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 179
28 dalis

28. konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių, su kuriais kovoti reikės įvairių, 
kiekvienam Europos regionui skirtingų priemonių; sanglaudos politikos priemonės 
šioje srityje ribotos ir jas visų pirma reikėtų taikyti skatinant lanksčius ir tvarius 
šalių ir regionų klimato kaitos problemų sprendimo būdus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 180
28 dalis

28. konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių, su kuriais kovoti reikės įvairių, 
kiekvienam Europos regionui skirtingų priemonių; mano, kad sanglaudos politikos 
priemonės šioje srityje ribotos ir jas visų pirma reikėtų taikyti skatinant lanksčius ir 
tvarius šalių ir regionų klimato kaitos problemų sprendimo būdus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 181
28 dalis

28. konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių, su kuriais kovoti reikės įvairių, 
kiekvienam Europos regionui skirtingų priemonių; tai pat atkreipia dėmesį į tai, kad 
Pietų Europos regionus alina sausra ir jie kenčia nuo smarkaus dykumėjimo, ir į vis 
dažnesnę kitų Europos regionų problemą – potvynius;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 182
28a dalis (nauja)

28a. siūlo vadovaujantis Sutarties 299 straipsnio 2 dalimi Europos Sąjungos sanglaudos 
politiką pritaikyti atokiausiems regionams ir imtis konkrečių priemonių; palankiai 
vertina Europos Sąjungos atokiausių regionų strategiją ir ragina Komisiją siūlyti 
ilgalaikes ir lanksčias bei tinkamai finansuojamas politikos įgyvendinimo 
priemones, kurias būtų galima derinti su kiekvieno atokaus regiono poreikiais ir 
padėti jiems įveikti nuolat susidarančius vystymosi sunkumus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 183
28a dalis (nauja)

28a. tačiau pabrėžia, kad sanglaudos politika negali būti laikoma universalia visų 
problemų sprendimo priemone ir kad reikėtų skirti konkrečių ne struktūrinių fondų 
išteklių kovai su klimato kaita, nes su ja susijusias problemas reikėtų spręsti 
platesniu mastu, vykdant ir kitų sričių, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos, žemės ūkio, 
transporto, energijos, mokslinių tyrimų, Bendrijos politiką;

Or. es

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 184
28a dalis (nauja)

28a. mano, kad Europos Sąjungos sanglaudos politika neturėtų daryti žalos klimatui; 
laikosi nuomonės, kad reikėtų įvertinti sanglaudos politikos lėšomis finansuojamų 
projektų įtaką aplinkai ir kad juos vykdant reikėtų remti klimato kaitą stabdančius
problemų sprendimo būdus ir skatinti imtis būtinų veiksmų;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 185
29 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 186
29 dalis

29. taip pat primena būtinybę patvirtinti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), 
(išbraukta) pagal veiksmingos visuotinės politikos parengimo programą siekiant 
apsaugoti nuo stichinių nelaimių ir katastrofų, kurios tam tikruose regionuose dėl jų 
geografinės padėties dažnai yra pražūtingos;

Or. el

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 187
29 dalis

29. taip pat primena būtinybę patvirtinti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), 
siekiant laiku suteikti tinkamą pagalbą, kuris būtų geriau pritaikytas ir leistų kovoti 
su gamtos nelaimėmis, kurios tam tikruose regionuose dėl jų geografinės padėties 
dažnai yra pražūtingos;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 188
29 dalis

29. taip pat primena būtinybę patvirtinti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), kuris 
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būtų geriau pritaikytas ir leistų kovoti su gamtos nelaimėmis, kurios tam tikruose 
regionuose dėl jų geografinės padėties dažnai yra pražūtingos, taip pat užtikrinti, kad 
nelaimės atveju regionų lygmeniu ir toliau būtų teikiama parama;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Samuli Pohjamo

Pakeitimas 189
29a dalis (nauja)

29a. siekiant įvertinti sanglaudos lygį ragina atsižvelgti ne tik į BVP vienam gyventojui 
rodiklį, bet ir kitus rodiklius, pavyzdžiui, migraciją, gyventojų sudėties pokyčius, 
gyventojų tankumą, prieinamumą, klimato sąlygas, kad regionuose būtų galima 
imtis veiksmingų priemonių numatytiems tikslams siekti;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 190
30 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 191
30 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 192
30 dalis

30. mano, kad apsirūpinimo energetikos ištekliais bei energijos kainos didėjimo klausimai 
gali daryti didelį poveikį teritorijoms, ypač Rytų šalių regionams, dėl didelės jų 
energetinės priklausomybės arba kaimo ir atokiausiems regionams dėl jų 
priklausomybės nuo transporto, kuriam svarbi energijos kaina; tačiau atkreipia 
dėmesį į tai, kad tokių atsinaujinančių energijos šaltinių kaip bioenergetika 
naudojimas ir vystymas ir investicijos į energijos naudojimo efektyvumą galėtų 
regionams ir vietovėms ateityje suteikti didelių vystymosi galimybių;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 193
30 dalis

30. mano, kad apsirūpinimo energetikos ištekliais bei energijos kainos didėjimo klausimai 
gali daryti didelį poveikį teritorijoms dėl didelės daugumos Europos Sąjungos 
valstybių narių energetinės priklausomybės arba kaimo ir atokiausiems regionams dėl 
jų priklausomybės nuo transporto ir žemės ūkio, kuriems svarbi energijos kaina;

Or. es

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas ir Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 194
30 dalis

30. mano, kad apsirūpinimo energetikos ištekliais bei energijos kainos didėjimo klausimai 
gali daryti didelį poveikį teritorijoms, ypač Rytų šalių regionams, dėl didelės jų 
energetinės priklausomybės arba kaimo, sunkiai prieinamiems ir atokiausiems 
regionams dėl jų priklausomybės nuo transporto, kuriam svarbi energijos kaina;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 195
30 dalis

30. mano, kad apsirūpinimo energetikos ištekliais bei energijos kainos didėjimo klausimai 
gali daryti didelį poveikį teritorijoms, ypač Rytų šalių regionams, dėl didelės jų 
energetinės priklausomybės arba kaimo, kalnų, salų ir atokiausiems regionams dėl jų 
priklausomybės nuo transporto, kuriam svarbi energijos kaina;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas ir Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 196
30a dalis (nauja)

30a. laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į sudėtingus naujus iššūkius būtina labai gerai 
įvertinti regionų padėtį; todėl ragina Komisiją ateityje pasiūlyti kitus regionų 
tinkamumo gauti lėšų iš struktūrinių fondų rodiklius, kuriuos būtų galima taikyti 
kartu su BVP vienam gyventojui rodikliu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 197
30a dalis (nauja)

30a. nurodo, kad svarbu siekti didesnės sanglaudos politikos ir kitų Europos politikos 
sričių darnos; ypač svarbu labiau derinti skatinamąsias priemones, skirtas kaimo 
vietovėms ir Europos Sąjungos paramos teisei vystyti, nes gali prireikti skirtingų 
problemų sprendimo būdų, ypač pasaulyje konkuruojančiose vietovėse ir 
investuojant į ateities pramonę;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 198
30a dalis (nauja)

30a. mano, kad atsižvelgiant į regionų aprūpinimą energija ir jų priklausomumą nuo 
energijos reikėtų ieškoti naujų energijos tiekimo būdų, pirmenybę teikti 
decentralizuotiems tiekėjams, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir energijos 
taupymui; pažymi, kad taip pat laikydamosi šio požiūrio ypač kaimo vietovės galėtų
sutaupyti labai daug lėšų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 199
30a dalis (nauja)

30a. atkreipia dėmesį į ypatingą socialinę ir ekonominę Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų regionų struktūrą, susidariusią dėl nuolatinių sunkumų, ypač dėl jų 
atokumo, salos statuso, nedidelės teritorijos, reljefo, klimato ir priklausomybės nuo 
nedidelio produktų pasirinkimo, kurie trukdo regionams vystytis, ir ragina laikantis 
Sutartyje nustatytų nurodymų įgyvendinti konkrečias priemones ir pritaikyti 
bendrąją politiką; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 200
30a dalis (nauja)

30a. nurodo, kad svarbu siekti didesnės sanglaudos politikos ir kitų Europos politikos 
sričių darnos; ypač svarbu labiau derinti skatinamąsias priemones, skirtas kaimo 
vietovėms ir Europos Sąjungos paramos teisei vystyti. Gali prireikti skirtingų 
problemų sprendimo būdų, ypač pasaulyje konkuruojančiose vietovėse ir 
investuojant į ateities pramonę;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 201
31 dalis

31. mano, kad struktūrinės politikos išsaugojimas po 2013 metų yra reikšmingas atsakas 
šiems naujiems iššūkiams ir kad ši politika diferencijuotai turėtų būti taikoma visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, ir kad todėl reikėtų išnagrinėti tokios politikos 
įgyvendinimo sąlygas atsižvelgiant į diskusijas apie planuojamą rengti žaliąją knygą 
dėl teritorinės sanglaudos; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas ir Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 202
31 dalis

31. mano, kad struktūrinės politikos išsaugojimas po 2013 metų yra tinkamas atsakas 
šiems naujiems iššūkiams ir kad ši politika diferencijuotai turi būti taikoma visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, ir atmeta visus bandymus iš naujo nacionalizuoti 
sanglaudos politiką;

Or. el

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 203
31 dalis

31. mano, kad struktūrinės politikos išsaugojimas po 2013 metų ir jos pritaikymas prie 
naujų iššūkių yra tinkamas atsakas šiems naujiems iššūkiams ir kad ši politika 
diferencijuotai turi būti taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 204
31 dalis

31. mano, kad struktūrinės politikos išsaugojimas po 2013 metų yra tinkamas atsakas 
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šiems seniems ir naujiems iššūkiams ir kad ši politika diferencijuotai turi būti taikoma 
visoje Europos Sąjungos teritorijoje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 205
31a dalis (nauja)

31a. mano, kad numatytų finansinių sanglaudos politikos išteklių nepakanka sanglaudos 
poreikiams patenkinti ir didelio nedarbo, regionų nelygybės, pajamų skirtumo ir 
skurdo problemoms spęsti išsiplėtusioje Europos Sąjungoje; todėl mano, kad 
Bendrija turėtų skirti daugiau lėšų ir reikėtų užtikrinti, kad būtų įvykdyti visi 
sanglaudos politikos uždaviniai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 206
31a dalis (nauja)

31a. ragina viešųjų ir privačiųjų partnerysčių sąlygomis suteiktą privatų kapitalą naudoti 
kaip papildomą finansavimo šaltinį įgyvendinant sanglaudos politikos tikslus; 
ragina valstybes nares naudotis visomis priemonių JEREMIE, JASPERS ir 
JESSICA teikiamomis galimybėmis ir ragina Komisiją į kitas ataskaitas įtraukti 
tyrimus apie šių priemonių veiksmingumą ir naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 207
31a dalis (nauja)

31a. mano, kad, kaip numatyta Sutartyje, sanglaudos politika turėtų likti Bendrijos 
politika; todėl nepritaria bandymams iš naujo ją nacionalizuoti;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 208
32 dalis

32. mano, kad reikėtų labiau pabrėžti sanglaudos politikos pridėtinę vertę Europos 
Sąjungai ir patikrinti, ar 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP pakanka šiai politikai 
finansuoti ir sanglaudos tikslui pasiekti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 209
32 dalis

32. mano, kad reikėtų patikrinti, ar 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP pakanka šiai 
politikai finansuoti, ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas 
biudžetas, būtinas kovoti su Europos Sąjungos teritoriniais iššūkiais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 210
32 dalis

32. mano, kad reikėtų įvertinti, ar 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP pakaks šiai politikai 
finansuoti, ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, 
būtinas kovoti su Europos Sąjungos teritoriniais iššūkiais;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 211
32 dalis

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, 
ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, būtinas 
kovoti su Europos Sąjungos teritoriniais iššūkiais, ypatingą dėmesį skiriant palankių 
sąlygų neturintiems ir sunkioje padėtyje esantiems regionams, tai yra saloms, kalnų, 
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kaimo ir retai apgyvendintoms vietovėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 212
32 dalis

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, 
ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą nuo 2009 m. būtų nustatytas biudžetas, 
būtinas kovoti su Europos Sąjungos teritoriniais iššūkiais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 213
32 dalis

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, 
ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, būtinas 
kovoti su Europos Sąjungos (išbraukta) iššūkiais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 214
32 dalis

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, 
ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, būtinas 
kovoti su Europos Sąjungos (išbraukta) iššūkiais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Pakeitimas 215
32 dalis

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, 
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ragina, kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, būtinas 
kovoti su Europos Sąjungos sanglaudos politikos iššūkiais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas ir Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 216
32a dalis (nauja)

32a. ragina Komisiją ateityje persvarstant finansinę perspektyvą pateikti pasiūlymą, kaip 
būtų galima Bendrijos sanglaudos biudžete išlaikyti iš valstybių narių taikant Ν+2 / 
Ν+3 taisyklę atimtus struktūrinio fondo asignavimus, kad juos būtų galima vėl 
panaudoti geresnėms veiksmų programoms vykdyti;

Or. el

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 217
32a dalis (nauja)

32a. pabrėžia, kad rimta ir veiksminga sanglaudos politika įmanoma tik Bendrijos 
išlaidas padidinus mažiausiai 1,24 proc. ES BNP ir išnagrinėjus visas 
Tarpinstituciniame susitarime pateiktas galimybes; dar kartą primena, kad Europos 
Parlamentas savo 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Europos 
Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų siūlė padidinti išlaidas 
1,18 proc. ES BNP;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 218
32a dalis (nauja)

32b. mano, kad būtina padidinti Bendrijos bendrąjį finansavimą, skirtą konvergencijos 
regionams, ypač mažiau išsivysčiusiems valstybių narių regionams, kurie atitinka 
reikalavimus lėšoms iš sanglaudos fondo gauti, ir tiems regionams, kurie nuolat 
susiduria su sunkumais dėl geografinių ar gamtinių sąlygų, pavyzdžiui, 
atokiausiems regionams; atmeta bet kokį spaudimą mažinti bendrąjį finansavimą;
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Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 219
32c dalis (nauja)

32c. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tų regionų padėtį, kurie, nepaisant to, 
kad jie yra vieni skurdžiausių iš 15 valstybių narių ES regionų ir, nors iš 
ekonominio augimo duomenų nematyti jokio jų padėties pagerėjimo, 
nebeįtraukiami į skurdžiausių 27 valstybių narių Europos Sąjungos sąrašą vien dėl 
statistinių priežasčių; siūlo atkreipti dėmesį į ypatingą šių regionų padėtį, nes 
taikant pastarąją daugiametę finansinę programą buvo apribotas jų biudžetas; 
mano, kad šią programą reikėtų pataisyti taip, jog vadinamiesiems statistinio 
poveikio regionams būtų skirta tokia parama, kokią jie gautų, jei jiems būtų taikomi 
15 valstybių narių Europos Sąjungos tinkamumo kriterijai;

Or. pt


