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Pakeitimas 1
Vladimír Železný

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pritarimo procedūra, pagal kurią 
šiuo metu skirstomos struktūrinių fondų 
lėšos, pakeičiama vadinamąja įprasta 
teisėkūros procedūra, taigi sprendžiant 
ekonomikos, socialinės srities ir teritorinės 
sanglaudos klausimus Europos Parlamento 
vaidmuo ne mažiau svarbus negu Tarybos; 
taikant bendro sprendimo procedūrą 
Parlamentas įgyja daug daugiau teisėkūros 
galių, stipriai išplečiama Regionų plėtros 
komiteto kompetencijos sritis, taigi 
skatinamas skaidrumas ir didesnė 
Parlamento atskaitomybė piliečiams;

1. palankiai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pritarimo procedūra, pagal kurią 
šiuo metu skirstomos struktūrinių fondų 
lėšos, pakeičiama vadinamąja įprasta 
teisėkūros procedūra, taigi sprendžiant 
ekonomikos, socialinės srities ir teritorinės 
sanglaudos klausimus Europos Parlamento 
vaidmuo ne mažiau svarbus negu Tarybos; 
taikant bendro sprendimo procedūrą 
Parlamentas įgyja daug daugiau teisėkūros 
galių, stipriai išplečiama Regionų plėtros 
komiteto kompetencijos sritis, taigi 
skatinamas skaidrumas ir didesnė 
Parlamento atskaitomybė piliečiams; vis 
dėlto nepritaria skubotoms diskusijoms 
dėl Lisabonos sutartyje numatyto naujo 
Europos Parlamento vaidmens, kadangi 
minėtoji sutartis dar net nepatvirtinta;

Or. cs

Pakeitimas 2
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pritarimo procedūra, pagal kurią 
šiuo metu skirstomos struktūrinių fondų 
lėšos, pakeičiama vadinamąja įprasta 
teisėkūros procedūra, taigi sprendžiant 
ekonomikos, socialinės srities ir teritorinės 
sanglaudos klausimus Europos Parlamento 
vaidmuo ne mažiau svarbus negu Tarybos; 

1. palankiai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pritarimo procedūra, pagal kurią 
buvo tvirtinamas bendrasis reglamentas 
dėl struktūrinių fondų, pakeičiama 
vadinamąja įprasta teisėkūros procedūra, 
taigi sprendžiant ekonomikos, socialinės 
srities ir teritorinės sanglaudos klausimus 
Europos Parlamento vaidmuo ne mažiau 
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taikant bendro sprendimo procedūrą 
Parlamentas įgyja daug daugiau teisėkūros 
galių, stipriai išplečiama Regionų plėtros 
komiteto kompetencijos sritis, taigi 
skatinamas skaidrumas ir didesnė 
Parlamento atskaitomybė piliečiams;

svarbus negu Tarybos; taikant bendro 
sprendimo procedūrą Parlamentas įgyja 
daug daugiau teisėkūros galių, stipriai 
išplečiama Regionų plėtros komiteto 
kompetencijos sritis, o ši permaina bus 
ypač svarbi skirstant struktūrinių fondų 
lėšas po 2013 m., taigi skatinamas 
skaidrumas ir didesnė Parlamento 
atskaitomybė piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 3
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra įsitikinęs, kad įtraukus į sutartį 
Europos Sąjungos siekį skatinti teritorinę 
sanglaudą papildomas ekonominės ir 
socialinės sanglaudos siekis ir papildoma 
Parlamento ir Regioninės plėtros komiteto 
kompetencijos sritis suteikiant Parlamentui 
ir minėtajam komitetui teisę vertinti 
svarbiausių ES politikos krypčių poveikį 
teritorinei sanglaudai; pabrėžia, kad labai 
svarbu, jog teritorinės sanglaudos 
klausimai priklausytų bendrai ES ir 
valstybių narių kompetencijai, ir, 
norėdamas užtikrinti sparčią pažangą 
siekiant šio tikslo, rekomenduoja 
Regioninės plėtros komitetui atidžiai 
stebėti naujas šios srities iniciatyvas;

2. yra įsitikinęs, kad įtraukus į sutartį 
Europos Sąjungos siekį skatinti teritorinę 
sanglaudą papildomas ekonominės ir 
socialinės sanglaudos siekis ir papildoma 
Parlamento ir Regioninės plėtros komiteto 
kompetencijos sritis suteikiant Parlamentui 
ir minėtajam komitetui teisę vertinti 
svarbiausių ES politikos krypčių poveikį 
teritorinei sanglaudai; pabrėžia, kad labai 
svarbu, jog teritorinės sanglaudos 
klausimai priklausytų bendrai ES ir 
valstybių narių kompetencijai, ir, 
norėdamas užtikrinti sparčią pažangą 
siekiant šio tikslo, rekomenduoja 
Regioninės plėtros komitetui visapusiškai 
dalyvauti vykdant visokeriopą su šia 
sritimi susijusią veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 4
Gisela Kallenbach

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovautis šia 
apibrėžtimi svarstant klausimus, 
susijusius su Europos erdviniu 
planavimu, su policentrine ir harmoninga 
miesto sistema, su naujo santykio tarp 
miesto ir kaimo kūrimu bei su visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikiu teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą;

Or. en

Pakeitimas 5
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą, rodiklius, metodiką, 
poveikį biudžetui, teritorinės sanglaudos 
priemones, taip pat lėšų, kurios skiriamos 
vadovaujantis šios politikos nuostatomis, 
gavėjus ir, vadovaujantis teritorinės 
sanglaudos tikslu, atidžiau atsižvelgti į 
visų ES politikos sričių, kurios itin 
susijusios su teritoriniu aspektu, poveikį 
teritorinei sanglaudai; pabrėžia svarbų 
Regioninės plėtros komiteto vaidmenį 
apibrėžiant šį tikslą;
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Or. en

Pakeitimas 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą ir formuojant tvirtą teritorinės 
sanglaudos ir pagrindinių finansavimo 
programų sąveiką;

Or. bg

Pakeitimas 7
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES 
politikos sričių, kurios itin susijusios su 
teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei 
sanglaudai; pabrėžia svarbų Regioninės 
plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį 
tikslą;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia 
apibrėžtimi nebedelsiant atidžiau 
atsižvelgti į visų ES politikos sričių, kurios 
itin susijusios su teritoriniu aspektu, 
poveikį teritorinei sanglaudai; pabrėžia 
svarbų Regioninės plėtros komiteto 
vaidmenį apibrėžiant šį tikslą;

Or. en
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Pakeitimas 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti 
teritorinės sanglaudos tikslą ir 
vadovaujantis šia apibrėžtimi atidžiau 
atsižvelgti į visų ES politikos sričių, kurios 
itin susijusios su teritoriniu aspektu, 
poveikį teritorinei sanglaudai; pabrėžia 
svarbų Regioninės plėtros komiteto 
vaidmenį apibrėžiant šį tikslą;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su 
Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos sampratą ir tikslą ir 
vadovaujantis šia apibrėžtimi atidžiau 
atsižvelgti į visų ES politikos sričių, kurios 
itin susijusios su teritoriniu aspektu, 
poveikį teritorinei sanglaudai; pabrėžia 
svarbų Regioninės plėtros komiteto 
vaidmenį apibrėžiant šį tikslą;

Or. pl

Pakeitimas 9
Gisela Kallenbach

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares parodyti 
reikiamą politinę valią ir įtraukti 
teritorinės sanglaudos siekį į 
nacionalinius teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 10
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad siekiant teritorinės 
sanglaudos tikslo neturėtų būti didinama 
parama, kuri skiriama kitiems ES 
tikslams siekti; pabrėžia, kad sanglaudos 
politika savaime yra tikslas; pažymi, kad, 
jeigu atsižvelgiant į horizontalų šio tikslo 
pobūdį būtų vadovaujamasi tendencija 
didinti jo apimtį, tai tikslo samprata ir ES 
gebėjimas siekti šio tikslo būtų ne 
stiprinama, o silpninama;

Or. en

Pakeitimas 11
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pakartoja, kad turtingesnių ir mažiau 
išsivysčiusių regionų skirtumų klausimo 
sprendimas ir toliau lieka sanglaudos 
politikos tikslas; pažymi, kad įtraukus 
teritorinės sanglaudos siekį būtų 
papildytas pagrindinis tikslas;

Or. en

Pakeitimas 12
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pateikiama tikslesnė ir išsamesnė 
regionų apibrėžtis, kuriai, siekdama savo 

4. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos 
sutartyje pateikiama tikslesnė ir išsamesnė 
regionų apibrėžtis, pvz., kaimo regionai, 
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sanglaudos politikos tikslų, Bendrija turėtų 
skirti ypač daug dėmesio;

regionai, kuriuose susiduriama su 
demografiniais sunkumais, ypač nutolę ir 
tarpvalstybiniai regionai, kuriai, siekdama 
savo sanglaudos politikos tikslų, Bendrija 
turėtų skirti ypač daug dėmesio;

Or. en

Pakeitimas 13
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad specialiose 
valstybės paramos nuostatose patvirtintas 
ypatingas atokiausių regionų statusas;

5. palankiai vertina tai, kad 349 straipsnyje 
ir specialiose valstybės paramos nuostatose 
patvirtintas ypatingas atokiausių regionų 
statusas;

Or. pt

Pakeitimas 14
Margie Sudre

Nuomonės projektas
5 alis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad specialiose 
valstybės paramos nuostatose patvirtintas 
ypatingas atokiausių regionų statusas;

5. palankiai vertina tai, kad patvirtintas 
ypatingas atokiausių regionų statusas, 
kuris dabar pateikiamas specialiose 
valstybės paramos nuostatose;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad pakeitus 
biudžeto procedūrą, ypač nusprendus 
šaukti taikinimo komitetą Parlamentui 
tvirtinant pakeitimus per pirmąjį 
svarstymą, iškils būtinybė stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto ir Biudžeto 
komiteto bendradarbiavimą;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad pakeitus 
biudžeto procedūrą, ypač nusprendus 
šaukti taikinimo komitetą Parlamentui
tvirtinant pakeitimus per pirmąjį 
svarstymą, iškils būtinybė stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto ir Biudžeto 
komiteto bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 16
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. palankiai vertina tai, kad praplečiama 
subsidiarumo principo taikymo sritis, ypač 
vietos ir regioninės valdžios institucijų 
atžvilgiu, ir tai, kad ketinama taikyti 
išankstinio įspėjimo sistemą, kuria 
naudodamiesi nacionaliniai parlamentai 
galės geriau įvertinti, ar rengiant Bendrijos 
teisėkūros pasiūlymus nuosekliai 
vadovaujamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principais; taip pat 
atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto ir nacionalinių 
parlamentų ryšius; todėl yra įsitikinęs, kad 
svarbus vietos, regioninių valdžios 
institucijų ir parlamentų dalyvavimas 
veikloje, susijusioje su subsidiarumo 
principo taikymu, ir primena, kad šis
dalyvavimas priklauso nuo nacionalinių 
nuostatų;

7. palankiai vertina tai, kad 
praplečiama subsidiarumo principo 
taikymo sritis, ypač vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atžvilgiu, ir tai, kad 
ketinama taikyti išankstinio įspėjimo 
sistemą, kuria naudodamiesi 
nacionaliniai parlamentai galės geriau 
įvertinti, ar rengiant Bendrijos 
teisėkūros pasiūlymus nuosekliai 
vadovaujamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principais; taip pat 
atkreipia dėmesį į būtinybę kurti ar 
remti specialius ryšių kanalus ir 
stiprinti Regioninės plėtros komiteto ir 
nacionalinių parlamentų ryšius; todėl 
yra įsitikinęs, kad svarbus vietos, 
regioninių valdžios institucijų ir 
parlamentų dalyvavimas veikloje, 
susijusioje su subsidiarumo principo 
taikymu, ir primena, kad šis 
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dalyvavimas priklauso nuo nacionalinių 
nuostatų;

Or. pt

Pakeitimas 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. palankiai vertina tai, kad praplečiama 
subsidiarumo principo taikymo sritis, ypač 
vietos ir regioninės valdžios institucijų 
atžvilgiu, ir tai, kad ketinama taikyti 
išankstinio įspėjimo sistemą, kuria 
naudodamiesi nacionaliniai parlamentai 
galės geriau įvertinti, ar rengiant Bendrijos 
teisėkūros pasiūlymus nuosekliai 
vadovaujamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principais; taip pat 
atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto ir nacionalinių 
parlamentų ryšius; todėl yra įsitikinęs, kad 
svarbus vietos, regioninių valdžios 
institucijų ir parlamentų dalyvavimas 
veikloje, susijusioje su subsidiarumo 
principo taikymu, ir primena, kad šis 
dalyvavimas priklauso nuo nacionalinių 
nuostatų;

7. palankiai vertina tai, kad praplečiama 
subsidiarumo principo taikymo sritis, ypač 
vietos ir regioninės valdžios institucijų 
atžvilgiu, ir tai, kad ketinama taikyti 
išankstinio įspėjimo sistemą, kuria 
naudodamiesi nacionaliniai parlamentai 
galės geriau įvertinti, ar rengiant Bendrijos 
teisėkūros pasiūlymus nuosekliai 
vadovaujamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principais; taip pat 
atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto, nacionalinių 
parlamentų, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų ryšius; todėl yra įsitikinęs, kad 
svarbus vietos, regioninių valdžios 
institucijų ir parlamentų dalyvavimas 
veikloje, susijusioje su subsidiarumo 
principo taikymu, ir primena, kad šis 
dalyvavimas priklauso nuo nacionalinių 
nuostatų;

Or. bg

Pakeitimas 18
Gisela Kallenbach

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. teigiamai vertina tai, kad bendros 
Europos Sąjungos vertybės, susijusios su 
bendruoju ekonominiu interesu, kuris 
nurodytas protokole dėl visuotinės svarbos 
paslaugų, aprėpia:

– ypač svarbų nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį ir 
didelę veiksmų laisvę teikiant bendro 
ekonominio intereso paslaugas, įgaliojant 
jas teikti ir organizuojant jų teikimą taip, 
kad minėtosios paslaugos kuo labiau 
atitiktų vartotojų poreikius,
– bendro ekonominio intereso paslaugų 
įvairovę ir vartotojų poreikių bei prioritetų 
skirtumus, kuriuos lemia skirtinga 
geografinė, socialinė ar kultūrinė padėtis,
– puikią kokybę, aukšto lygio saugą ir 
gerą prieigą, taip pat lygias galimybes, 
universalios prieigos ir vartotojų teisių 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad iš naujo 
paskelbtoje Pagrindinių teisių chartijoje 
pabrėžiama regioninių valdžios institucijų 
vaidmens ir nuoseklios, stabilios Europos 
regionų plėtros svarba; todėl mano, kad 
vykdydamas savo veiklą Regioninės 
plėtros komitetas turėtų vadovautis 
chartijos nuostatomis ir ypač daug 
dėmesio skirti vyrų ir moterų klausimui;

Or. bg
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Pakeitimas 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Nuomonės projektas
9a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. kad vietos ir regioninės bendruomenės 
geriau suvoktų Lisabonos sutartyje 
numatytas permainas, ragina kuo 
anksčiau paskelbti konsoliduotas Europos 
Sąjungos sutarties ir Europos Sąjungos 
funkcionavimo sutarties, įskaitant 
pakeitimus, versijas.

Or. pl
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