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Pakeitimas 1
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. kadangi ES sanglaudos politika išlieka 
svarbiausia Europos integracijos proceso 
gaire ir jai tenka aktyvus vaidmuo 
mažinant plėtros skirtumus ir trūkumus;

Or. es

Pakeitimas 2
Bart Staes

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 
tikslų; todėl nepritaria bet kokiems 
bandymams iš naujo nacionalizuoti šią 
Bendrijos politikos sritį; dar kartą 
patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl to, kad 
sanglaudos politika turėtų būti vykdoma 
visoje ES teritorijoje ir kad didesnė turimų 
finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama 
mažiau išsivysčiusių regionų reikmėms;

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 
tikslų; todėl nepritaria bet kokiems 
bandymams iš naujo nacionalizuoti šią 
Bendrijos politikos sritį; dar kartą 
patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl to, kad 
sanglaudos politika turėtų būti vykdoma 
visoje ES teritorijoje ir kad didesnė turimų 
finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama 
mažiau išsivysčiusių regionų reikmėms;
prašo Komisiją įvertinti, kokiu mastu
struktūrinių fondų programos leistų siekti
specifinių bendrijos tikslų, pavyzdžiui, 
numatytų Bendrijos teisės aktuose dėl 
klimato kaitos bei energetikos ir 
Biologinės įvairovės veiksmų plane;

Or. en
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Pakeitimas 3
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 
tikslų; todėl nepritaria bet kokiems 
bandymams iš naujo nacionalizuoti šią 
Bendrijos politikos sritį; dar kartą 
patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl to, kad 
sanglaudos politika turėtų būti vykdoma 
visoje ES teritorijoje ir kad didesnė turimų 
finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama 
mažiau išsivysčiusių regionų reikmėms;

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 
tikslų ir Geteborgo tvaraus vystymosi 
strategijos tikslų; todėl nepritaria bet 
kokiems bandymams iš naujo 
nacionalizuoti šią Bendrijos politikos sritį; 
dar kartą patvirtina savo ilgalaikę poziciją 
dėl to, kad sanglaudos politika turėtų būti 
vykdoma visoje ES teritorijoje ir kad 
didesnė turimų finansinių išteklių dalis 
turėtų būti skiriama mažiau išsivysčiusių 
regionų reikmėms;

Or. fr

Pakeitimas 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES 
regioninę politiką Europos visuomenei 
buvo parodyta, kad taip kuriama unikali 
Europos pridėtinė vertė, veiksmingai 
skatinama ES ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir kartu prisidedama siekiant 
Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo 
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tikslų; todėl nepritaria bet kokiems 
bandymams iš naujo nacionalizuoti šią 
Bendrijos politikos sritį; dar kartą 
patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl to, kad 
sanglaudos politika turėtų būti vykdoma 
visoje ES teritorijoje ir kad didesnė turimų 
finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama 
mažiau išsivysčiusių regionų reikmėms; 

tikslų; todėl nepritaria bet kokiems 
bandymams iš naujo nacionalizuoti šią 
Bendrijos politikos sritį; dar kartą 
patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl to, kad 
sanglaudos politika turėtų būti vykdoma 
visoje ES teritorijoje ir kad didesnė turimų 
finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama 
skurdžiausių regionų reikmėms;

Or. pl

Pakeitimas 5
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad turi būti dar labiau 
sustiprinta sanglaudos politika ir, kad jos 
pridėtinė vertė turėtų būti daugiau 
akcentuojama; taigi prašo, kad 
sanglaudos politikai Bendrijos lygmeniu 
būtų skiriama pakankamai finansinių 
išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1-A. pabrėžia, kad, nepaisant Europos 
Sąjungoje pastebimos konvergencijos 
pažangos, absoliutieji skirtumai vis dar 
labai ryškūs ir atskirų Europos valstybių 
narių klestėjimo lygis taip pat labai 
skirtingas; vis dar esama tokių valstybių 
narių, kuriose jau kelis metus pastebima 
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nuolatinė divergencija;

Or. pt

Pakeitimas 7
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
1b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1-B. pabrėžia, kad struktūrinės politikos 
pirmasis ir pagrindinis tikslas turi būti 
skirtingų regionų išsivystymo lygių 
skirtumų sumažinimas, realios 
konvergencijos skatinimas, augimo ir 
užimtumo skatinimas; ji turi būti 
paskirstymo ir bendrosios rinkos 
padidėjusių kainų kompensavimo, 
Ekonominės ir pinigų sąjungos bei 
tarptautinės prekybos liberalizavimo 
mažiau išsivysčiusioms Europos Sąjungos 
šalims ir regionams priemonė;

Or. pt

Pakeitimas 8
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
1c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1-C. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad kai 
kuriuose regionuose finansinėmis 
Bendrijos priemonėmis nepakankamai 
kompensuotas neigiamas bendrosios 
rinkos, Ekonominės ir pinigų sąjungos 
bei tarptautinės prekybos liberalizavimo 
poveikis; todėl prašo Komisiją atlikti 
išsamią Stabilumo ir augimo pakto, euro 
įvedimo ir vidaus bei tarptautinės rinkos 
liberalizavimo poveikio Sanglaudos 
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politikai ir ES konvergencijai analizę;

Or. pt

Pakeitimas 9
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, 
kad vykdant sanglaudos politiką būtų 
galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti 
tradicinius uždavinius bei spręsti naujas 
visame pasaulyje aktualias problemas, 
turinčias didelį poveikį regionams, pvz., 
klimato ir geografinė kaita, energetikos 
veiksmingumas ir miestų koncentracija, 
kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); todėl mano, 
kad šiai politikai finansuoti nepakanka 
0,35 proc. viso ES BVP;

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, 
kad vykdant sanglaudos politiką būtų 
galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti 
tradicinius uždavinius bei spręsti naujas 
visame pasaulyje aktualias problemas, 
turinčias didelį poveikį regionams, pvz., 
klimato ir geografinė kaita, gyventojų 
retėjimas, prisitaikymas prie 
globalizacijos padarinių, kaimo vietovių 
atgaivinimas, energetikos veiksmingumas 
ir miestų koncentracija, kaip nustatyta 
Komisijos ketvirtojoje ekonominės ir 
socialinės sanglaudos ataskaitoje 
(COM(2007)0273); todėl mano, kad šiai 
politikai finansuoti nepakanka 0,35 proc. 
viso ES BVP;

Or. es

Pakeitimas 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, 
kad vykdant sanglaudos politiką būtų 
galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti 
tradicinius uždavinius bei spręsti naujas 

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą žvelgiant iš naujos finansinės 
perspektyvos po 2013 m. tam, kad vykdant 
sanglaudos politiką būtų galima ir toliau 
sėkmingai įgyvendinti tradicinius 
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visame pasaulyje aktualias problemas, 
turinčias didelį poveikį regionams, pvz., 
klimato ir geografinė kaita, energetikos 
veiksmingumas ir miestų koncentracija, 
kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); todėl mano, 
kad šiai politikai finansuoti nepakanka 
0,35 proc. viso ES BVP;

uždavinius bei spręsti naujas visame 
pasaulyje aktualias problemas, turinčias 
didelį poveikį regionams, pvz., klimato ir 
geografinė kaita, energetikos 
veiksmingumas ir miestų koncentracija, 
kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); todėl mano, 
kad šiai politikai finansuoti nepakanka 
0,35 proc. viso ES BVP;

Or. pl

Pakeitimas 11
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, 
kad vykdant sanglaudos politiką būtų 
galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti 
tradicinius uždavinius bei spręsti naujas 
visame pasaulyje aktualias problemas, 
turinčias didelį poveikį regionams, pvz., 
klimato ir geografinė kaita, energetikos 
veiksmingumas ir miestų koncentracija, 
kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); todėl 
mano, kad šiai politikai finansuoti 
nepakanka 0,35 proc. viso ES BVP.;

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą 
finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, 
kad vykdant sanglaudos politiką būtų 
galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti 
tradicinius uždavinius bei spręsti naujas 
visame pasaulyje aktualias problemas, 
turinčias didelį poveikį regionams, pvz., 
klimato ir geografinė kaita, energetikos 
veiksmingumas ir miestų koncentracija, 
kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); 

Or. cs

Pakeitimas 12
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kaip svarbu išsaugoti 
laikinas finansavimo priemones 
regionams, kuriems palaipsniui 
pradedama teikti pagalba ir kuriems 
pagalbos teikimas palaipsniui 
nutraukiamas, bei valstybėms, 
pasitraukiančioms iš sanglaudos fondo, 
siekiant sustiprinti pasiektus 
konvergencijos lygmenis;

Or. es

Pakeitimas 13
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2-A. mano, kad esami finansiniai 
Bendrijos ištekliai, skirti Sanglaudos 
politikai, nepakankamai išsprendžia 
problemas, susijusias su realia 
konvergencija, regionų skirtumais, aukštu 
nedarbo lygiu, pajamų skirtumais bei 
skurdu Europos Sąjungoje, todėl dar 
kartą pabrėžia būtinybę padidinti 
Bendrijos biudžetą, siekiant pagrindinio ir 
svarbiausio tikslo – skatinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą  Europos Sąjungoje;

Or. pt

Pakeitimas 14
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
2b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikai būtinos 
pakankamos lėšos, siekiant sumažinti 
regionų prieinamumo ir susisiekimo tarp 
centro ir pakraščių skirtumus, 
atsiradusius dėl geografinių ir 
struktūrinių sunkumų, nepakankamų 
investicijų į transporto infrastruktūrą, 
potencialių transporto priemonių 
įvairovės trūkumo, tokių visuomeninių 
paslaugų kaip švietimas ir sveikatos 
apsauga stokos ir t. t.; ypač pabrėžia 
pagrindines kalnuotų ir salų regionų, 
pakraščių ir atokiausių regionų bei 
nutolusių miestų, retai apgyvendintų ir 
gyventojų retėjimo procesus patiriančių 
regionų prieigos kliūtis; 

Or. es

Pakeitimas 15
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
2b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2-B. mano, kad stiprios ir tinkamai 
finansuojamos Europos regioninės 
politikos buvimas yra būtina sąlyga vieno 
po kito vykstančių plėtros etapų įvykdymui
ir socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos įgyvendinimui išsiplėtusioje 
Europos Sąjungoje;

Or. pt
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Pakeitimas 16
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
2c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia pakankamų lėšų poreikį 
siekiant sumažinti labiausiai išsivysčiusių 
ir labiausiai atsilikusių regionų nemažą 
skirtumą technologijų srityje; 

Or. es

Pakeitimas 17
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
2c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2-C. supranta, kad esami finansiniai 
Bendrijos ištekliai, skirti Sanglaudos 
politikai, nepakankamai išsprendžia 
problemas, susijusias su realia 
konvergencija, regionų skirtumais, aukštu 
nedarbo lygiu, pajamų skirtumais bei 
skurdu Europos Sąjungoje; šiuo požiūriu 
mano, kad Bendrijos išlaidos turėtų 
padidėti mažiausiai 1,24 proc. viso ES 
BVP, panaudojant šiam tikslui visas 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansinio valdymo1

suteiktas galimybes bei užtikrinant jo 
galutinį įvykdymą, siekiant pagrindinio ir 
svarbiausio tikslo – skatinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą  Europos Sąjungoje;

Or. pt

                                               
1OL C 331,  1993 12 7, p. 1.
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Pakeitimas 18
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
2d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pakartoja, kad būtina išsaugoti 
pakankamą finansavimą Europos 
sanglaudos politikai, sutvirtinančiai 
konvergencijos srityje pasiektą pažangą 
visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes 
yra atvejų, kai už akivaizdaus šalių 
konvergencijos stiprėjimo slypi vis didesni 
regionų skirtumai ir skirtumai jų viduje; 
be to, pastebi, kad minėtus 
tarpregioninius ir regioninius vidaus 
skirtumus galima pastebėti tokiose srityse 
kaip užimtumas, produktyvumas, 
pajamos, švietimo lygmenys, sugebėjimas 
diegti naujoves ir t. t.; pabrėžia teritorinio 
bendradarbiavimo vaidmenį siekiant 
padėti įveikti šiuos sunkumus ir todėl 
prašo pakankamo finansavimo šiam 
tikslui;

Or. es

Pakeitimas 19
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali 
tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas 
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 

3. pabrėžia būtinybę, kovojant su 
sukčiavimu ir tvarkos pažeidimais,
supaprastinti struktūrinių fondų 
įgyvendinimo procedūras, ypač valdymo ir 
kontrolės sistemas; mano, kad sudėtinga 
sistema gali tam tikru mastu turėti įtakos 
tam, kad valstybės narės prastai įsisavina 
esamas lėšas; palankiai vertina Europos 
Komisijos neseniai pateikus pasiūlymus 
dėl paankstintos Europos Sąjungos 
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tuoj pat įgyvendinti; sanglaudos politikos peržiūros, įskaitant
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti; 

Or. fr

Pakeitimas 20
Bart Staes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali 
tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas 
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti;

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas, tuo pačiu užtikrinant tinkamus 
finansų kontrolės mechanizmus ir 
veiksmų plano įgyvendinimą, kuriais 
siekiama stiprinti priežiūrą pagal bendrą 
struktūrinių veiksmų valdymą; mano, kad 
sudėtinga sistema gali tam tikru mastu 
turėti įtakos tam, kad valstybės narės 
prastai įsisavina esamas lėšas; ragina 
Komisiją nedelsiant pateikti konkrečius 
pasiūlymus dėl atitinkamų procedūrų 
supaprastinimo, kurie turėtų būti tuoj pat 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 21
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
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procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali 
tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti; 

procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali 
tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas 
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti, o taip pat dėl aiškaus 
atsakomybės pasidalijimo tarp ES, 
valstybių narių ir regionų bei vietos 
valdžios institucijų;

Or. es

Pakeitimas 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti 
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali 
tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas 
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti;

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti
struktūrinių fondų įgyvendinimo 
procedūras, ypač valdymo ir kontrolės 
sistemas valstybiniu ir regioniniu 
lygmeniu; mano, kad sudėtinga sistema 
gali tam tikru mastu turėti įtakos tam, kad 
valstybės narės prastai įsisavina esamas 
lėšas; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų 
procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti;

Or. pl

Pakeitimas 23
Bart Staes

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Komisija pirmą kartą 4. pažymi, kad Komisija pirmą kartą 



AM\758300LT.doc 15/25 PE416.641v01-00

LT

pradėjo sistemiškai vertinti 2000–2006 m. 
veiksmų programų efektyvumą; 
nekantraudamas laukia šio vertinimo 
rezultatų, nes tai rimtas žingsnis siekiant 
įvertinti sanglaudos politikos veiksmus; vis 
dėlto pažymi, kad labai sunku tinkamai 
įvertinti teigiamą tikrąjį sanglaudos 
politikos poveikį, nes jis negali būti 
apibrėžiamas vien tik ekonominėmis 
sąvokomis;

pradėjo sistemiškai vertinti 2000–2006 m. 
veiksmų programų efektyvumą; 
nekantraudamas laukia šio vertinimo 
rezultatų, nes tai rimtas žingsnis siekiant 
įvertinti sanglaudos politikos veiksmus; 
ragina Komisiją ES susieti finansavimą
pagal 2007–2013 m. finansinę programą 
su konkrečiais tikslais, nustatytais, 
pavyzdžiui, Bendrijos teisės aktuose dėl 
klimato kaitos ir energetikos bei
Biologinės įvairovės veiksmų plane, ir 
užtikrinti ES finansavimo sustabdymą, jei 
nesilaikoma Bendrijos aplinkos įstatymų;

Or. en

Pakeitimas 24
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Komisija pirmą kartą 
pradėjo sistemiškai vertinti 2000–2006 m. 
veiksmų programų efektyvumą; 
nekantraudamas laukia šio vertinimo 
rezultatų, nes tai rimtas žingsnis siekiant 
įvertinti sanglaudos politikos veiksmus; vis 
dėlto pažymi, kad labai sunku tinkamai 
įvertinti teigiamą tikrąjį sanglaudos 
politikos poveikį, nes jis negali būti 
apibrėžiamas vien tik ekonominėmis 
sąvokomis;

4. pažymi, kad Komisija pirmą kartą 
pradėjo sistemiškai vertinti 2000–2006 m. 
veiksmų programų efektyvumą; 
nekantraudamas laukia šio vertinimo 
rezultatų, nes tai rimtas žingsnis siekiant 
įvertinti sanglaudos politikos veiksmus; vis 
dėlto pažymi, kad labai sunku tinkamai 
įvertinti jau dabar teigiamą tikrąjį 
sanglaudos politikos poveikį, nes visi 
atliktų veiksmų rezultatai bus matomi tik 
vėlesniu laikotarpiu ir jis negali būti 
apibrėžiamas vien tik ekonominėmis 
sąvokomis;

Or. pl

Pakeitimas 25
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4-A. mano, kad Sanglaudos politika ir su 
ja susijusios finansinės priemonės privalo 
būti naudojamos ekonominiam, 
socialiniam ir teritoriniam vystymuisi, 
todėl jos negali būti priklausomos nuo 
konkurencijos ir nuo Lisabonos 
strategijos nesilaikymo; mano, kad 
konkurencija neturi būti konvergencijos 
pakaitalas valstybėse narėse ir 
regionuose, kurie yra atsilikę savo 
socialinio ir ekonominio išsivystymo 
atžvilgiu;

Or. pt

Pakeitimas 26
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
4b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4-B. pažymi, kad Sanglaudos politiką 
neturi būti laikoma paprasta priemone 
kitų sektorių politikos krypčių tikslams 
pasiekti, nes ši Bendrijos politikos kryptis 
yra labai palankiai vertinama, ir priduria, 
kad ši politika pati pateisina savo buvimą, 
nes tai – sanglaudos politika;

Or. pt

Pakeitimas 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 
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labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; pažymi, kad valstybės 
narės taip pat gali susidurti su likvidumo 
problemomis, kurios gali užkirsti joms 
kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų 
struktūriniams veiksmams ir programoms 
įgyvendinti, mokėjimą; ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir kartu stengtis atgaivinti Europos 
ekonomiką; ragina Komisiją pasiūlyti, jei 
reikia, pakeitimų dėl galiojančios teisės 
aktų leidybos procedūros, susijusios su 
2007–2013 m. struktūriniais fondais;

labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; pažymi, kad valstybės 
narės taip pat gali susidurti su likvidumo 
problemomis, kurios gali užkirsti joms 
kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų 
struktūriniams veiksmams ir programoms 
įgyvendinti, mokėjimą; ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir kartu stengtis atgaivinti Europos 
ekonomiką; skatina Komisiją teikti
pasiūlymus, kuriais siekiama iš dalies 
pakeisti galiojančią teisės aktų leidybos 
procedūrą, susijusią su 2007–2013 m. 
struktūriniais fondais, siekiant 
supaprastinti sistemą tam, kad būtų
paspartinti ir palengvinti mokėjimai
valstybėms narėms; mano, kad šie 
pasiūlymai – tai svarbus pirmasis
žingsnis, kuris padėtų valstybėms narėms 
savo veikloje įveikti neigiamus dabartinės 
ekonominės krizės padarinius;

Or. en

Pakeitimas 28
Bart Staes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 
labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; pažymi, kad valstybės 
narės taip pat gali susidurti su likvidumo 
problemomis, kurios gali užkirsti joms 
kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų 

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 
labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; rekomenduoja
daugiausia dėmesio šiais pakeitimais
skirti naujiems uždaviniams, susijusiems 
su klimato kaita ir demografiniais



PE416.641v01-00 18/25 AM\758300LT.doc

LT

struktūriniams veiksmams ir programoms 
įgyvendinti, mokėjimą; ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir kartu stengtis atgaivinti Europos 
ekonomiką; taip pat ragina Komisiją 
pasiūlyti, jei reikia, pakeitimų dėl 
galiojančios teisės aktų leidybos 
procedūros, susijusios su 2007–2013 m. 
struktūriniais fondais;

pokyčiais, energijos efektyvumu ir 
atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais
bei tvariais ir įtraukiančiais miestais; 
pažymi, kad valstybės narės taip pat gali 
susidurti su likvidumo problemomis, kurios 
gali užkirsti joms kelią užtikrinti 
nacionalinių įnašų, skirtų struktūriniams 
veiksmams ir programoms įgyvendinti, 
mokėjimą; ragina Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 
kartu stengtis atgaivinti Europos 
ekonomiką; taip pat ragina Komisiją 
pasiūlyti, jei reikia, pakeitimų dėl 
galiojančios teisės aktų leidybos 
procedūros, susijusios su 2007–2013 m. 
struktūriniais fondais;

Or. en

Pakeitimas 29
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 
labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; pažymi, kad valstybės 
narės taip pat gali susidurti su likvidumo 
problemomis, kurios gali užkirsti joms 
kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų 
struktūriniams veiksmams ir programoms 
įgyvendinti, mokėjimą; ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir kartu stengtis atgaivinti Europos 
ekonomiką; taip pat ragina Komisiją 
pasiūlyti, jei reikia, pakeitimų dėl 
galiojančios teisės aktų leidybos 
procedūros, susijusios su 2007–2013 m. 
struktūriniais fondais;

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė 
labai smarkiai pakeitė ekonominę ir 
finansinę padėtį daugelyje valstybių narių; 
pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti 
nacionaliniai investavimo prioritetai ir dėl 
to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą 
veiksmų programų; pažymi, kad valstybės 
narės taip pat gali susidurti su likvidumo 
problemomis, kurios gali užkirsti joms 
kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų 
struktūriniams veiksmams ir programoms 
įgyvendinti, mokėjimą; todėl pritaria 
Komisijos pasiūlytiems pakeitimams dėl 
galiojančios teisėkūros procedūros, 
susijusios su 2007–2013 m. struktūriniais 
fondais, ir pasirengimui pratęsti galutinę 
atsiskaitymo pagal programas, bendrai 
finansuotas iš struktūrinių fondų 2000–
2006 m. programavimo laikotarpiu, datą; 
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ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti 
su valstybėmis narėmis ir kartu stengtis 
atgaivinti Europos ekonomiką; 

Or. pl

Pakeitimas 30
Rumiana Jeleva

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. pažymi, kad galutinis ES finansavimo 
tikslas – gerinti ES piliečių gyvenimo 
kokybę, todėl ragina valstybes nares 
užtikrinti optimalų ES lėšų panaudojimą; 
atsižvelgiant į tai, primena gero valdymo
poreikį ir kovos su sukčiavimu, korupcija 
ir organizuotu nusikalstamumu, kurie 
tiesiogiai pažeidžia ES biudžeto 
formavimo principus, reikšmę; todėl 
palankiai vertina OLAF pastangas šiuo 
klausimu;

Or. en

Pakeitimas 31
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. rekomenduoja sustiprinti teritorinės 
sanglaudos srities Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą 
politiniu ir finansiniu požiūriais ir siūlo 
užtikrinti papildomą finansavimą kitu 
programavimo laikotarpiu; pritaria 
naujausioms Komisijos pastangoms 
stiprinti teritorinį bendradarbiavimą ir kurti 
valstybių, kurios susiduria su panašiomis 

6. rekomenduoja sustiprinti teritorinės 
sanglaudos srities Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą 
politiniu ir finansiniu požiūriais ir siūlo 
užtikrinti papildomą finansavimą kitu 
programavimo laikotarpiu; pritaria 
naujausioms Komisijos pastangoms 
stiprinti teritorinį bendradarbiavimą ir kurti 
valstybių, kurios susiduria su panašiomis 
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problemomis, tarpvalstybines 
bendradarbiavimo struktūras; susidomėjęs 
atkreipia dėmesį į Baltijos jūros strategiją, 
kurios pagrindu ateityje gali būti sukurtos 
panašios kitų regionų strategijos;

problemomis, tarpvalstybines 
bendradarbiavimo struktūras; susidomėjęs 
atkreipia dėmesį į Baltijos jūros strategiją, 
kurios pagrindu ateityje gali būti sukurtos 
panašios kitų tipų teritorijų strategijos;

Or. pl

Pakeitimas 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą,
nustatantį išsamią pereinamojo 
laikotarpio sistemą po 2013 m. 
regionuose, kurių BVP neviršija 75 proc.; 
mano, kad svarbiausia – atskirai spręsti 
„pereinamųjų regionų“ klausimą, nes jie 
ir toliau išliks pereinamieji, ir todėl būtų 
naudinga nustatyti aiškesnį jų statusą,
skaidresnes taisykles ir didesnį
apibrėžtumą skiriant struktūrinių fondų 
paramą pereinamajame jų plėtros etape 
kitu programavimo laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 33
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
6a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6-A. pabrėžia, kad negalima prieštarauti 
teritorinio aspekto svarbai nei sumenkinti 
regionų politikos pagrindinio tikslo –
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
skatinimo, t. y., skirtingų regionų 
vystymosi lygių skirtumų ir labiausiai 
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skurstančių regionų atsilikimo mažinimo; 
pabrėžia, kad dėl naujų tikslų ir prioritetų 
atitinkamai prireiks naujų Bendrijos 
finansinių priemonių;

Or. pt

Pakeitimas 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. su susidomėjimu stebi diskusiją dėl
kitos finansinės penkerių metų sistemos
vietoje dabartinio septynerių metų 
laikotarpio tam, kad ji atitiktų Europos 
Komisijos ir Europos Parlamento 
įgaliojimų laikotarpį; vis dėlto mano, kad 
daugiamečių Struktūrinių fondų 
programų įgyvendinimas per tokį trumpą 
programavimo laikotarpį būtų susijęs su 
labai dideliais sunkumais; siūlo planuoti 
sanglaudos politikos priemones dešimčiai
metų, po pirmųjų penkerių metų
reikšmingai persvarstant teisės aktų 
leidybos ir vykdomąją sistemą;

Or. en

Pakeitimas 35
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 c. pabrėžia naujųjų Jessica, Jaspers ir
Jeremie iniciatyvų, kurias finansuoja
Europos investicijų bankas ir kitos
institucijos, teigiamą įtaką ir ragina toliau 
tęsti šias iniciatyvas kito finansinio 
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programavimo laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 36
Rumiana Jeleva

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. rekomenduoja sustiprinti teritorinės 
sanglaudos srities Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą 
politiniu ir finansiniu požiūriais ir siūlo 
užtikrinti papildomą finansavimą kitu 
programavimo laikotarpiu; pritaria 
naujausioms Komisijos pastangoms 
stiprinti teritorinį bendradarbiavimą ir kurti 
valstybių, kurios susiduria su panašiomis 
problemomis, tarpvalstybines 
bendradarbiavimo struktūras; susidomėjęs 
atkreipia dėmesį į Baltijos jūros strategiją, 
kurios pagrindu ateityje gali būti sukurtos 
panašios kitų regionų strategijos;

7. rekomenduoja sustiprinti teritorinės 
sanglaudos srities Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą 
politiniu ir finansiniu požiūriais ir siūlo 
užtikrinti papildomą finansavimą kitu 
programavimo laikotarpiu; pritaria 
naujausioms Komisijos pastangoms 
stiprinti teritorinį bendradarbiavimą ir kurti 
valstybių, kurios susiduria su panašiomis 
problemomis, tarpvalstybines 
bendradarbiavimo struktūras; susidomėjęs 
atkreipia dėmesį į Baltijos jūros strategiją, 
kurios pagrindu ateityje gali būti sukurtos 
panašios kitų regionų, pavyzdžiui, 
Juodosios jūros regiono, strategijos; 

Or. en

Pakeitimas 37
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad derantis dėl Reglamentų 
dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. 
Parlamentas per neformalias trijų 
institucijų diskusijas pateikė pasiūlymą 
perskirstyti nepanaudotas lėšas, kurios 
prarandamos dėl N+2 / N+3 taisyklės, 
Bendrijos sanglaudos biudžetui (1b 

7. primena, kad derantis dėl Reglamentų 
dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. 
Parlamentas per neformalias trijų 
institucijų diskusijas pateikė pasiūlymą 
perskirstyti nepanaudotas lėšas, kurios 
prarandamos dėl N+2 / N+3 taisyklės, 
Bendrijos sanglaudos biudžetui (1b 
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biudžeto eilutė) ir kitoms veiksmų 
programoms, kurios pasižymėjo geresniu 
lėšų įsisavinimu; labai apgailestauja, kad 
Taryba tuo metu neapsvarstė šio 
pasiūlymo; ragina Komisiją savo būsimoje 
laikotarpio vidurio apžvalgoje atsižvelgti į 
Parlamento pasiūlymą ir pateikti 
konkrečius siūlymus dėl šių lėšų 
perskirstymo.

biudžeto eilutė) ir kitoms veiksmų 
programoms, kurios pasižymėjo geresniu 
lėšų įsisavinimu, ir numatyti Bendrijos 
kokybės ir veiklos rezervą, mechanizmą, 
skirtą atlyginti už pažangą; labai 
apgailestauja, kad Taryba tuo metu 
neapsvarstė šių pasiūlymų; ragina 
Komisiją savo būsimoje laikotarpio vidurio 
apžvalgoje atsižvelgti į Parlamento 
pasiūlymą ir pateikti konkrečius siūlymus 
dėl šių lėšų perskirstymo.

Or. fr

Pakeitimas 38
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad derantis dėl Reglamentų 
dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. 
Parlamentas per neformalias trijų 
institucijų diskusijas pateikė pasiūlymą 
perskirstyti nepanaudotas lėšas, kurios 
prarandamos dėl N+2 / N+3 taisyklės, 
Bendrijos sanglaudos biudžetui (1b 
biudžeto eilutė) ir kitoms veiksmų 
programoms, kurios pasižymėjo geresniu 
lėšų įsisavinimu; labai apgailestauja, kad 
Taryba tuo metu neapsvarstė šio 
pasiūlymo; ragina Komisiją savo būsimoje 
laikotarpio vidurio apžvalgoje atsižvelgti į 
Parlamento pasiūlymą ir pateikti 
konkrečius siūlymus dėl šių lėšų 
perskirstymo;

7. primena, kad derantis dėl Reglamentų 
dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. 
Parlamentas per neformalias trijų 
institucijų diskusijas pateikė pasiūlymą 
perskirstyti nepanaudotas lėšas, kurios 
prarandamos dėl N+2 / N+3 taisyklės, 
Bendrijos sanglaudos biudžetui (1b 
biudžeto eilutė) ir kitoms veiksmų 
programoms, kurios pasižymėjo geresniu 
lėšų įsisavinimu; labai apgailestauja, kad 
Taryba tuo metu neapsvarstė šio 
pasiūlymo; ragina Komisiją, kad pateiktų 
šios priemonės naudojimo praktikoje 
poveikio analizę;

Or. cs
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Pakeitimas 39
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7-A. pataria, kad, remiantis Europos 
bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnio 
2 dalimi, ES sanglaudos politika, savo 
skirtingomis apimtimis, priimant 
specialias priemones, būtų pritaikyta 
atokiausiems regionams; prašo Komiteto 
siūlyti politinius sprendimus ir nuolatines, 
lanksčias ir tinkamai finansuojamas 
priemones, kurias būtų galima pritaikyti 
prie kiekvieno atokiausio regiono poreikių 
ir kurie padėtų įveikti nuolatinius šių 
regionų su vystymusi susijusius 
sunkumus;

Or. pt

Pakeitimas 40
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
7b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7-B. atkreipia dėmesį į regionų, kurie, 
nepaisant to, kad yra skurdžiausių ES-15 
regionų sąraše, tik dėl statistinių 
priežasčių nebuvo priskirti skurdžiausių 
ES-27 regionų grupei, padėtį; pataria 
skirti dėmesio šių regionų, kuriems pagal 
dabartinį finansavimo planą buvo 
sumažintas finansavimas, ypatingai 
padėčiai; mano, kad būtina peržiūrėti šį 
klausimą siekiant, kad tiems regionams, 
kurie patyrė vadinamąjį „statistinį 
poveikį“, būtų suteikta tokio pat dydžio 
parama, kokią būtų gavę, jei orientacinis 
atrankos kriterijus būtų ES-15;



AM\758300LT.doc 25/25 PE416.641v01-00

LT

Or. pt

Pakeitimas 41
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
7c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7-C. pabrėžia, kad viešajai paramai, 
teikiamai iš Struktūrinių fondų, gauti 
būtinos ilgalaikės sutartys su įmonėmis, 
kai tai susiję su trukme ir užimtumu, tam, 
kad būtų užtikrinama, jog nebus 
skatinama nukreipti lėšas kitur;

Or. pt

Pakeitimas 42
Pedro Guerreiro

Nuomonės projektas
7d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7-D. mano, jog būtina pakelti Bendrijos 
bendrojo finansavimo tarifus 
„konvergencijos“ regionams, ypač mažiau 
išsivysčiusiems valstybių narių regionams, 
kurie gali gauti paramą iš Sanglaudos 
fondo, ir regionams, kurie dėl savo 
geografinių arba nuolatinių gamtinių 
sąlygų yra prastesnėje padėtyje, kaip 
pavyzdžiui atokiausiems regionams;

Or. pt


