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PR_COD_1am

Procedūrų simboliai

* Konsultavimo procedūra
balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsų dauguma, būtina siekiant patvirtinti daugumos
Parlamento narių poziciją, atmesti ar pakeisti bendrą poziciją

*** Protarimo procedūra
dauguma Parlamento narių, išskyrus atvejus, numatytus EB 
sutarties 105, 107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 
straipsnyje

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsų dauguma, būtina siekiant patvirtinti daugumos
Parlamento narių poziciją, atmesti ar pakeisti bendrą poziciją

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsų dauguma, būtina siekiant patvirtinti bendrą dokumento dalį

(Procedūros tipas priklauso nuo Komisijos pasiūlyto teisinio pagrindo)

Su teisės aktų leidyba susijusių dokumentų pakeitimai

Kuomet pakeitimus daro Parlamentas, pakeistas tekstas žymimas pajuodintu 
kursyvu. Tekstas, išskirtas paprastu kursyvu atitinkamoms žinyboms parodo 
teisės dokumento vietas, kurias siuloma pakeisti, siekiant palengvinti 
galutinio dokumento paruošimą (pavyzdžiui, akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas atitinkamos kalbos dokumento versijoje). Suinteresuotos 
žinybos privalo susitarti dėl tokių siūlomų pakeitimų.
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SU TEISĖS AKTŲ LEIDYBA SUSIJUSIOS EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl Europos regioninės plėtros fondo 
reglamento
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0495)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 162 straipsnį bei 299 straipsnio 2 
dalį, kuria vadovaudamasi Komisija pateikė savo pasiūlymą Parlamentui (C6-0089/2004),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 160 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos 51 taisyklę,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto ataskaitą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto, Žuvininkystės komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto išvadas 
(A6-0000/2005),

1. Patvirtina Komisijos pasiūlymą su pakeitimais;

2. Prašo Komisijos vėl perduoti reikalą Parlamentui, jeigu ji ketina iš esmės pakeisti 
pasiūlymą ar pakeisti jį kitų dokumentu;

3. Nurodo Pirmininkui pateikti savo poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 a (naujas) konstatuojamoji dalis

(3a) Valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad visuose ERPF ir kitų 
Struktūrinių fondų kūrimo etapuose, ypač 
suteikiant teisę jais naudotis, nekiltų 

  
1 OL C ... / Kol kas OL nepaskelbta.
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diskriminacijos dėl lyties, rasės ar 
tautybės, religijos ar įsitikinimų, 
neįgalumo, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos

Pakeitimas 2
5 konstatuojamoji dalis

(5) Veiksmingas ERPF remiamo veiksmo 
įgyvendinimas priklauso nuo gero visų su 
tuo susijusių regioninių ir socialinių-
ekonominių dalyvių, ypač regioninių ir 
vietos valdžios institucijų veiksmų 
suderinimo ir bendradarbiavimo.

(5) Operatyvus ir efektyvus ERPF remiamo 
veiksmo įgyvendinimas priklauso nuo gero
visų su tuo susijusių regioninių, socialinių-
ekonominių ir aplinkos apsaugos dalyvių, 
ypač regioninių ir vietos valdžios 
institucijų veiksmų suderinimo ir 
bendradarbiavimo.

Justification

Environmental actors must be fully involved in the same way as social and economic actors.

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kuriant 1999 m. birželio 21 d. Tarybos 
reglamento (ET) Nr. 1260/1999, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų 20 
straipsnio 1 dalies punkte b numatytos 
Miesto bendruomenės iniciatyvos patirtį ir 
stipriąsias puses, miesto aspektas turėtų 
būti stiprinamas visapusiškai įdiegiant šios 
srities priemones ERPF finansuojamose 
veiklos programose.

(6) Kuriant 1999 m. birželio 21 d. Tarybos 
reglamento (ET) Nr. 1260/1999, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų 20 
straipsnio 1 dalies punkte b numatytos 
Miesto bendruomenės iniciatyvos ir 2 
paramos nepalankiausias sąlygas 
turinčioms miesto teritorijoms tikslo
patirtį, miesto aspektas, įskaitant 
investicijų į tvarią miesto plėtrą apimtį, 
turėtų būti stiprinamas visapusiškai 
įdiegiant šios srities priemones ERPF 
finansuojamose veiklos programose.

Justification

The urban dimension can be reinforced only if a sufficient level of investment in sustainable 
urban development is ensured.
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Pakeitimas 4
10 konstatuojamoji dalis

(10) ERPF turėtų spręsti prieigos ir 
atokumo nuo didelių rinkų problemas, su 
kuriomis visų pirma susiduria menkai 
apgyvendintos sritys, nurodytos Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos prisijungimo akto 
protokole Nr. 6. Be to, ERPF turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria
tam tikros salos, kalnų sritys ir negausiai 
apgyvendintos sritys, kurioms vystytis 
neleidžia jų geografinė padėtis.

(10) ERPF turėtų spręsti prieigos ir 
atokumo nuo didelių rinkų problemas, su 
kuriomis ypatingai susiduria menkai 
apgyvendintos sritys, nurodytos Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo akto 
protokole Nr. 6. Be to, ERPF turėtų spręsti 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria
salos, kalnų sritys ir negausiai 
apgyvendintos sritys, kurioms vystytis 
neleidžia jų geografinė padėtis.

Justification

The adjective ‘certain’ should be deleted in order to bring the text into line with 
Article III-220 of the Constitutional Treaty.

Pakeitimas 5
2 straipsnis

ERPF suteikia papildomas lėšas 
finansuojant paramą, skirtą stiprinti 
ekonominę, socialinę ir regioninę 
sanglaudą naikinant regioninius skirtumus 
ir remiant struktūrinį vystymąsį ir 
regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

ERPF suteikia papildomas lėšas 
finansuojant paramą, skirtą stiprinti 
ekonominę, socialinę ir regioninę 
sanglaudą Europos Sąjungos tvarios 
plėtros konktekste naikinant regioninius 
skirtumus ir remiant struktūrinį vystymąsį 
ir regioninių ekonomikų sureguliavimą, 
įskaitant silpnėjančios pramonės regionų 
konversiją.

Tokiu būdu ERPF įgyvendina Bendrijos 
prioritetus, ypač būtinybę stiprinti 
konkurencingumą ir naujovių diegimą, 
kurti pastovias darbo vietas ir skatinti 
ekologišką vystymąsį.

Tai darydamas, ERPF įgyvendins 
Bendrijos prioritetus, ypač:
(a) būtinybę stiprinti konkurencingumą ir 
naujovių diegimą, kurti pastovias darbo 
vietas, skatinti vyrų ir moterų įtraukimą į 
socialinį gyvenimą ir lyčių lygybę bei 
siekti aplinkos gerinimo įgyvendinant 
Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktus;
(b) būtinybę naikinti kliuvinius, su kuriais 
susiduria neįgalūs asmenys, norėdami 
pasiekti prekes, pasinaudoti paslaugomis 
ar patekti į užstatytas teritorijas, 
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įtraukiant prieigos užtikrinimą į visų 
projektų, kuriuos finansuoja Fondai, 
sąlygas.

Pakeitimas 6
3 straipsnis, 2 dalis, punktas (a)

a) investicijos į gamybą; a) investicijos į gamybą vadovaujantis 2 
straipsnyje išdėstytais prioritetais;

Justification

To clarify the nature of the ‘productive investment’.

Pakeitimas Nr. 7
3 straipsnis, 2 dalis, punktas (c)

c) kitos vystymosi iniciatyvos, tarp jų 
įmonių aptarnavimas, finansinių 
instrumentų, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, 
paskolų ir garantijų fondų ir vietos plėtros 
fondų sukūrimas ir vystymas, palūkanų 
subsidijavimas, gyvenamųjų rajonų 
tarnybos ir regionų, miestų ir atitinkamų 
socialinių, ekonominių ir aplinkos 
apsaugos dalyvių keitimasis patirtimi;

c) kitos vystymosi iniciatyvos, tarp jų 
įmonių aptarnavimas, finansinių 
instrumentų, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, 
paskolų ir garantijų fondų sukūrimas ir 
vystymas, palūkanų subsidijavimas, 
gyvenamųjų rajonų tarnybos ir bendros 
vietos iniciatyvos, regionų, miestų ir 
atitinkamų socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos dalyvių jungimasis ir 
bendradarbiavimas;

Justification

Territorial cooperation should not be confined to mere exchanges of experience, but on the 
contrary should be intensified.

Pakeitimas 8
4 straipsnis, įžanginė dalis

Pagal konvergencijos tikslą, ERPF teikia 
savo paramą tvariai integruotai regiono ir
vietos ekonominei plėtrai, mobilizuodamas 
ir stiprindamas endogeninus veiksmus 
programomis, skirtomis modernizuoti ir 
diversifikuoti regionines ekonomikos 

Pagal konvergencijos tikslą, ERPF teikia 
savo paramą tvariai integruotai regioninei, 
vietos ir miestų ekonominei plėtrai, 
mobilizuodamas ir stiprindamas 
endogeninus veiksmus programomis, 
skirtomis modernizuoti ir diversifikuoti 
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struktūras, visų pirma tokiose srityse: regionines ekonomikos struktūras, visų 
pirma tokiose srityse:

Pakeitimas 9
4 straipsnis, 3 dalis

3) Aplinkos apsauga, įskaitant investicijas į 
nuotekų kontrolę, vandentiekį, miesto 
nuotekų valymą ir oro kokybės gerinimą, 
integruotas taršos prevencijos ir kontrolės 
priemones, užterštų teritorijų ir žemės 
atnaujinimą, biologinės įvairovės skatinimą 
ir gamtos apsaugą, paramą mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, skirtą tvariems gamybos 
modeliams skatinti, kuriant sąnaudų prasme 
efektyvias aplinkos apsaugos valdymo sistemas 
ir diegiant bei eksploatuojant taršos 
prevencijai skirtas technologijas;

3) Aplinkos apsauga, įskaitant investicijas į 
nuotekų kontrolę, vandens kontrolės ir 
kokybės užtikrinimo priemones, miesto 
nuotekų valymą ir oro kokybės gerinimą, 
integruotas taršos prevencijos ir kontrolės 
priemones, užterštų teritorijų ir žemės 
atkūrimą ir atnaujinimą, biologinės 
įvairovės skatinimą ir gamtos apsaugą, 
tvarų gamtos išteklių naudojimą, paramą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, skirtą 
tvariems gamybos modeliams skatinti, kuriant 
sąnaudų prasme efektyvias aplinkos apsaugos 
valdymo sistemas ir diegiant bei 
eksploatuojant taršos prevencijai skirtas 
technologijas;

Justification

The aim is to promote the Water framework directive, to undo the damage of environmental 
impacts and to promote the sustainable use of natural resources (including measures to 
reduce waste, promote energy efficiency etc.).

Pakeitimas 10
4 straipsnis, 5 dalis

5) Turizmas, įskaitant gamtos ir kultūros 
turto, kaip turizmo tvaraus vystymosi 
potencialo skatinimą, kultūros paveldo 
apsaugą ir gausinimą atsižvelgiant į 
ekonomikos plėtrą, paramą turizmo 
paslaugų teikimo gerinimui sukuriant 
naujas didesnės pridėtinės vertės 
paslaugas;

5) Turizmas, įskaitant gamtos ir kultūros 
turto, kaip turizmo tvaraus vystymosi 
potencialo skatinimą, fizinio ir kultūros 
paveldo apsaugą ir gausinimą atsižvelgiant 
į ekonomikos plėtrą, paramą turizmo 
paslaugų teikimo gerinimui sukuriant 
naujas didesnės pridėtinės vertės 
paslaugas;

Justification

Adding consideration of the physical (including natural) heritage.
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Pakeitimas 11
4 straipsnis, punktas (10 a) (naujas)

10 a) Visuomenės apsauga, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą ir 
technologijas, skirtas gerinti teritorijų 
stebėjimą, užkirsti kelią organizuotų 
kriminalinių grupuočių skverbimuisį į 
ekonomiką ir skleisti teisėtumo kultūrą.

Justification

Organised crime is one of the main reasons why some European regions are hamstrung in 
their development.

Pakeitimas 12
5 straipsnis, 2 dalis, punktas (a)

a) skatinti investicijas į užterštų teritorijų ir 
žemės atnaujinimą ir su biologine įvairove 
ir „Natura 2000“ susijusios infrastruktūros 
plėtrą, tokiu būdu remiant kaimo tvarią 
ekonominę plėtrą ir diversifikavimą;

a) skatinti investicijas į užterštų teritorijų ir 
žemės atnaujinimą ir su biologine įvairove 
ir „Natura 2000“ susijusios infrastruktūros 
plėtrą, tokiu būdu remiant kaimo tvarią 
plėtrą ir diversifikavimą; veiksmai turi būti 
nukreipti, be kitų dalykų, į:
- turizmą, įskaitant gamtos ir kultūros 
turto, kaip turizmo tvaraus vystymosi 
potencialo skatinimą;
- paramą turizmo paslaugų teikimo 
gerinimui sukuriant naujas didesnės 
pridėtinės vertės paslaugas;
- kultūros paveldo apsaugą ir gausinimą 
atsižvelgiant į ekonomikos plėtrą.

Justification

Investment in biodiversity and Natura 2000 are not only linked to direct economic benefits. 
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premiss has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.
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Pakeitimas 13
5 straipsnis, 2 dalis, punktas (c)

c) skatinti švarų miesto visuomeninį 
transportą;

c) skatinti ekologišką visuomeninį 
transportą; 

Pakeitimas 14
5 straipsnis, 3 dalis, punktas (a)

a) antrinių tinklų stiprinimas gerinant 
ryšius su transeuropiniais transporto 
tinklais, regioniniais geležinkelio centrais, 
oro uostais ir uostais, arba įvairiarūšėmis 
platfromomis, sukuriant radialines sąsajas 
su pagrindinėmis geležinkelio linijomis ir 
skatinant regionio ir vietos vidaus vandens 
kelius;

a) antrinių tinklų stiprinimas gerinant 
ryšius su TEN transport tinklais, 
regioniniais geležinkelio centrais, oro 
uostais ir uostais, arba įvairiarūšėmis 
platfromomis, sukuriant radialines sąsajas 
su pagrindinėmis geležinkelio linijomis ir 
skatinant regiono ir vietos vidaus vandens 
kelius, kabotažą, jūsų susisiekimą su 
mažesnėmis salomis ir dvipusį orlaivių 
susisiekimą tarp pirmos ir antros klasės 
oro uostų;

Justification

This would ensure that certain types of sea and air routes in European peripheral maritime 
regions are not neglected.

Pakeitimas 15
6 straipsnis, 1 dalis, įžanginė dalis

1) pasienio ekonominės ir socialinės 
veiklos plėtra įgyvendinant bendras tvaraus 
regioninio vystymosi strategijas, ir visų 
pirma:

1) pasienio ekonominės, socialinės ir 
aplinkos apsaugos veiklos plėtra 
įgyvendinant bendras tvaraus regioninio 
vystymosi strategijas, ir visų pirma:

Pakeitimas 16
6 straipsnis, 1 dalis, punktas (b)

b) skatinant aplinkos apsaugą ir jungtinį 
valdymą;

b) skatinant aplinkos apsaugą ir jungtinį 
valdymą ir rizikos prevenciją;
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Justification

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERPF assistance.

Pakeitimas 17
6 straipsnis, 2 dalis, punktas (b)

b) gerinti prieigą, įskaitant investicijas į 
transeuropinių tinklų pasienio dalis, 
galimybės vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir tarptautiniais tinklais ir 
platformomis gerinimą, nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveikos gerinimą ir 
pažangių komunikacijų ir informacinių 
technologijų skatinimą;

b) gerinti prieigą, įskaitant investicijas į 
transeuropinių tinklų pasienio dalis, 
galimybės vietos ir regiono mastu naudotis 
nacionaliniais ir tarptautiniais tinklais ir 
platformomis gerinimą, nacionalinių ir 
regioninių sistemų sąveikos gerinimą ir 
jūrų greitkelių kūrimą ir vystymą bei 
pažangių komunikacijų ir informacinių 
technologijų skatinimą;

Justification

Motorways of the sea are one of the key elements of the European transport strategy and their 
promotion is essential to reduce road congestion and air pollution.

Pakeitimas 18
6 straipsnis, 2 dalis, punktas (c)

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų 
saugumo ir apsaugos nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandens telkinių taršos, erozijos 
prevencijos ir apsaugos nuo erozijos, 
žemės drebėjimų ir griūčių priemonių 
skatinimą. Programos gali numatyti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros vystymą, 
tarptautinių paramos planų, bendros rizikos 
identifikavimo sistemų sudarymą ir 
įgyvendinimą ir gamtos ir technologinės 
rizikos tyrimo, prevencijos, monitoringo ir 
kontrolės bendrų priemonių vystymą.

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų 
saugumo ir apsaugos nuo potvynių, 
klimato pasikeitimų, jūrų ir vidaus 
vandens telkinių taršos, erozijos 
prevencijos ir apsaugos nuo erozijos, 
žemės drebėjimų, ugnikalnių išsiveržimų,
griūčių, miško gaisrų ir dykumėjimo
priemonių skatinimą. Programos gali 
numatyti įrangos tiekimą ir infrastruktūros 
vystymą, tarptautinių paramos planų, 
bendros rizikos identifikavimo sistemų 
sudarymą ir įgyvendinimą ir gamtos ir 
technologinės rizikos tyrimo, prevencijos, 
monitoringo ir kontrolės bendrų priemonių 
vystymą.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\558373LT.doc 13/18 PE 355.499v01-00

LT

Pakeitimas 19
6 straipsnis, 2 dalis, punktas (d a) (naujas)

da) gamtinio ir fizinio kultūros paveldo 
apsauga ir gausinimas ekonomikos 
plėtros kontekste.

Justification

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are 
offering substantial European value added.

Pakeitimas 20
6 straipsnis, punktas (3)

3) regiono politikos efektyvumo 
stiprinimas skatinant jungimasį į tinklus ir 
keitimasį patirtimi tarp vietos valdžios 
institucijų, pagrindinį dėmesį skiriant 
dalykams, kurie minimi 5 straipsnio 1 ir 2 
dalyje ir 8 straipsnyje, įskaitant visos 
Bendrijos bendradarbiavimo tinklų kūrimo 
programas ir veiksmus, tokius kaip tyrimai, 
duomenų surinkimas ir Bendrijos plėtros 
tendencijų stebėjimas ir analizė.

3) regiono politikos efektyvumo 
stiprinimas skatinant jungimąsį į tinklus ir 
keitimąsį patirtimi tarp vietos valdžios 
institucijų, pagrindinį dėmesį skiriant 
dalykams, kurie minimi 5 straipsnio 1 ir 2 
dalyje ir 8. 9, 10 ir 11 straipsnyje, įskaitant 
visos Bendrijos bendradarbiavimo tinklų 
kūrimo programas ir veiksmus, tokius kaip 
tyrimai, duomenų surinkimas ir Bendrijos 
plėtros tendencijų stebėjimas ir analizė.

Justification

This cooperation should not be limited to strictly urban areas but must include rural areas, 
regions dependent on fishing, and areas affected by natural handicaps.

Pakeitimas 21
8 straipsnis, 1 skirsnis

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
atkūrimu, apie kurį kalbama Reglamento 
(ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 dalies punkte 
(a) ir 36 straipsnio 4 dalies punkte (b), 
ERPF palaiko į dalyvavimą nukreiptų 
integruotų strategijų vystymą siekiant 
išspręsti gausybę ekonominių, aplinkos 
apsaugos ir socialinių problemų, su 

1. Jeigu veiksmas yra susijęs su miesto 
tvariu vystymu, apie kurį kalbama 
Reglamento (ET) Nr. (...) 25 straipsnio 4 
dalies punkte (a) ir 36 straipsnio 4 dalies 
punkte (b), ERPF palaiko į dalyvavimą 
nukreiptų integruotų strategijų vystymą 
siekiant stiprinti tvarų augimą ir išspręsti 
gausybę ekonominių, aplinkos apsaugos ir 
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kuriomis susiduria didieji miestai. socialinių problemų didžiuosiuose
miestuose.

Tam gali prireikti atnaujinti fizinę aplinką, 
iš naujo paruošti naudojimui užterštus 
žemės sklypus ir išsaugoti bei plėtoti 
istorinį ir kultūros paveldą, siekiant skatinti 
verslą, naujų darbo vietų kūrimą ir 
bendruomenės plėtrą, o taip pat teikti 
paslaugas visuomenei, atsižvelgiant į 
besikeičiančias demografines struktūras.

Tam gali prireikti atnaujinti fizinę aplinką, 
iš naujo paruošti naudojimui užterštus 
žemės sklypus ir išsaugoti bei plėtoti 
naujovių diegimą ir žiniomis pagrįstą 
ekonomiką, istorinį ir kultūros paveldą, 
siekiant skatinti verslą, naujų darbo vietų 
kūrimą ir bendruomenės plėtrą, o taip pat 
teikti paslaugas visuomenei, atsižvelgiant į 
besikeičiančias demografines struktūras.

Justification

Given the crucial role of the cities for regional development, it is important for the 
effectiveness of cohesion policy and their contribution to the Lisbon and Gothenburg 
objectives that structural funding is more explicitly related to urban needs. This can be 
achieved by introducing sustainable urban development actions which should include, but at 
the same time go beyond, ‘urban generation’ measures.

Pakeitimas 22
8 straipsnis, 2 skirsnis

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ET) Nr. 
(...) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
finansavimo dalis, skirta priemonėms pagal 
regionų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslą, kurias reglamentuoja Reglamentas 
(ET) Nr. (...) dėl Europos socialinio fondo 
sudaro atitinkamo prioriteto 10 proc.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ET) Nr. 
(...) 33 straipsnio 2 dalies, ERPF 
finansavimo dalis, skirta priemonėms pagal 
regionų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslą, kurias reglamentuoja Reglamentas 
(ET) Nr. (...) dėl Europos socialinio fondo 
sudaro atitinkamo prioriteto 20 proc.

Justification

Building on the positive experience of the URBAN Community initiative, the ERPF should be 
allowed to fund ESF-type measures in urban areas by up to 20%, in order to allow cities to 
define in a more flexible way the appropriate measures to tackle local challenges. 

Pakeitimas 23
9 straipsnis, 3 skirsnis

Šalys narės ir regionai privalo užtikrinti 
EŽŪFKP ir EŽF finansuojamų veiksmų ir 
ERPF finansuojamų veiksmų papildomumą 

Šalys narės ir regionai privalo užtikrinti, 
Tarybos reglamento (ET) Nr. (...) 36 
straipsnio numatytų veiklos programų 
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ir sanglaudą. Tam tikslui šalys narės, 
rengdamos 1, 3 ir 5 punktuose nurodytus 
veiksmus apimančias veiklos programas 
privalo nustatyti aiškius skiriamuosius 
kriterijus, kurie atskirtų veiksmus, kuriuos 
pagal šio straipsnio sąlygas remia ERPF, 
kaimui skirtus veiksmus, kuriuos pagal 
Reglamento (ET) Nr. (...) 49 straipsnio 1 
dalies punktų (a), (b) ir (i) sąlygas remia 
EŽŪFKP arba nuo žuvininkystės 
priklausomoms teritorijoms skirtus 
veiksmus, kuriuos pagal Reglamento (ET) 
Nr. (...) (...) straipsnio sąlygas remia EŽF.

kontekste, EŽŪFKP ir EŽF finansuojamų 
veiksmų ir ERPF finansuojamų veiksmų 
papildomumą ir sanglaudą, atsižvelgiant į 
minėto Reglamento 25 straipsnio 4 dalies 
punkto (c) numatytas koordinavimo 
priemones. Tam tikslui šalys narės, 
rengdamos 1, 3 ir 5 punktuose nurodytų 
veiksmų programas, privalo nustatyti 
aiškius skiriamuosius kriterijus, kurie 
atskirtų veiksmus, kuriuos pagal šio 
straipsnio sąlygas remia ERPF, kaimui 
skirtus veiksmus, kuriuos pagal 
Reglamento (ET) Nr. (...) 49 straipsnio 1 
dalies punktų (a), (b) ir (i) sąlygas remia 
EŽŪFKP arba nuo žuvininkystės 
priklausomoms teritorijoms skirtus 
veiksmus, kuriuos pagal Reglamento (ET) 
Nr. (...) (...) straipsnio sąlygas remia EŽF. 
Be to, derėtų numatyti patikrinimus 
proceso metu ir atgaline data, siekiant 
kontroliuoti papildomumą ir sanglaudą.

Justification

The main aim here is to ensure coherence and complementarity between the two funds. 
Reference to Member States and regions would be consistent with the beginning of the 
paragraph, where both Member States and regions are mentioned.

Pakeitimas 24
12 straipsnis, 6 skirsnis, punktas (e a) (naujas)

ea) susitarimų dėl regiono ir vietos 
valdžios institucijų dalyvavimo ruošiant 
programą ir kituose programos vykdymo 
etapuose aprašymas, kurį rengia 
kiekviena šalis narė, kartu su kitomis 
šalimis pateikianti veiklos programą, kaip 
nurodyta Tarybos reglamento (ET) Nr. 
(...) 10 straipsnyje;
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Justification

It is important that, for the purposes of the ‘territorial cooperation’ objective, Member States 
apply the rules of partnership. The Commission should therefore stipulate that the 
admissibility of operational programme proposals will be subject to a requirement for 
Member States to specify how they intend to apply those rules.

Pakeitimas 25
14 straipsnis, 3 skirsnis

3. Kiekviena šalis narė, dalyvaujanti 
veiklos programoje privalo skirti savo 
atstovus į monitoringo komitetą, nurodytą 
Reglamento (ET) Nr. (...) 64 straipsnyje

3. Kiekviena šalis narė, dalyvaujanti 
veiklos programoje privalo skirti savo 
atstovus į monitoringo komitetą, nurodytą 
Reglamento (ET) Nr. (...) 64 straipsnyje ir 
privalo stengtis užtikrinti, kad būtų 
tinkamai atstovaujamos suinteresuotos 
regiono ir vietos valdžios institucijos.

Justification

In keeping with the partnership and subsidiarity principles, Member States must allow local 
or regional authorities to be properly represented on monitoring committees.
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EXPLANATORY STATEMENT

Established in 1975, following the first enlargement of the Union, the European Regional 
Development Fund helps to ‘redress the main regional imbalances’ (Article 160 of the EC 
Treaty).

The duty of European solidarity is clearly central to the process of building the Union. It is 
thus true to say that if the European Union were just a free trade area, cohesion policy could 
serve merely to redistribute funds for the benefit of less developed regions or countries so as 
to offset income disparities. However, it has other ambitions: it is as much a political project 
as a social and economic project. Consequently, cohesion policy is employed as a means of 
promoting a development model in which solidarity and cooperation play an active role1.

Faced with the challenge of the latest enlargement, which has exacerbated regional disparities 
to an unprecedented degree, the Commission has drawn up a new regulation on the European 
Regional Development Fund aimed at rationalising the objectives and gearing them to the 
Lisbon and Göteborg keynotes.

The ERPF will help to finance the three new objectives.

Regions whose development is lagging behind will thus be covered by the ‘Convergence’ 
objective, affording wide scope for ERPF assistance to enable regions to tap and modernise 
their resources and embark on a sustainable development process (Article 4).

The ‘Regional competitiveness and employment’ objective (Article 5) revolves around three 
keynotes, namely innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, 
and access to transport and information and communication technology services.

‘Territorial cooperation’ (Article 6), prompted by the success of the INTERREG III 
Community initiative, breaks down into cross-border, transnational, and regional networking 
components encompassing a list of activities based on the Lisbon and Göteborg keynotes.

In addition, the regulation lays down specific provisions to allow for particular territorial 
aspects (Articles 8, 9, 10, and 11):

As regards the urban dimension (Article 8), the ERPF ‘shall support the development of 
participative, integrated strategies to tackle the high concentration of economic, 
environmental and social problems affecting urban agglomerations’. Urban-oriented measures 
are consequently encompassed within the ERPF-funded operational programmes, and there 
are no longer any specific programmes along the lines of the URBAN  Community initiative.

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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ERPF assistance can also be used in rural areas and areas dependent on fisheries 
(Article 9) to promote economic diversification. The Member States and the regions will have 
the task of bringing measures co-financed by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) or by the European Fund for Fisheries (EFF) into a coherent 
complementary relationship with the programmes co-financed by the ERPF.

Furthermore, under the ‘competitiveness’ objective, the ERPF will support regional 
programmes in areas with natural handicaps (Article 10).

Lastly, the outermost regions (Article 11), whether or not they fall under the ‘Convergence’ 
objective, will be eligible for specific ERPF financial support.

Substantive points

Your rapporteur believes that the Commission proposal for a regulation strikes an effective 
balance between the aims of cohesion policy and the Lisbon and Göteborg priorities, that is to 
say, competitiveness, employment and social integration, environmental protection and risk 
prevention, and the knowledge-based economy.

He notes that there are sound options set out in the proposal, as can be seen from the fact that, 
for example:

- measures in the area of research and innovation are to be treated as a priority for the 
purposes both of the ‘Convergence’ objective and of the ‘competitiveness and employment’ 
objective;

- attention is to be focused on matters of sustainable development through targeted measures 
related to the environment, transport, energy, and prevention and management of natural 
risks;

- accessibility problems are to be taken into account under the ‘competitiveness and 
employment’ objective;

- territorial cooperation is elevated to the status of a third objective and, in particular, sea 
borders are to be recognised for the purposes of cross-border cooperation.

He also welcomes the stronger emphasis on certain fundamental principles of cohesion policy 
such as concentration of assistance, additionality, and partnership.

He does, however, think it necessary to make some changes relating specifically to:

• Principle of non-discrimination and equal opportunities
It is important to refer to the principle of non-discrimination and equal opportunities as 
regards access to the European Regional Development Fund and, more generally, to 
the Structural Funds as a whole (Am.1).

• Disabled people
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It is agreed that the ERPF should be a primary means of reducing the social exclusion 
affecting disabled people in every aspect of life. Accordingly, and in addition to the 
above-mentioned reference to the principle of non-discrimination, the rapporteur 
intends to amend the purpose of the ERPF (Article 2) by introducing an explicit 
commitment to removing the obstacles posed to people with disabilities (Am. 5).

• Environment and cultural heritage
While welcoming the reference to the promotion of biodiversity and the development 
of infrastructure linked to Natura 2000, the rapporteur thinks it necessary to add 
further Pakeitimass to safeguard, protect, and enhance the environment (Ams. 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18, and 21) and the cultural heritage (Ams. 12 and 19) in the context of 
sustainable development outlined by the Commission.
He also believes that environmental actors should be involved on the same footing as 
other territorial and socio-economic actors for the purpose of managing the 
implementation of ERPF operations (Am. 2).

• Urban dimension
Although the resources to be earmarked for urban policy are more substantial than 
under the old URBAN initiative, your rapporteur considers that the urban dimension 
should be secured more effectively by means of

o an increase in the maximum ERPF contribution to ESF-funded measures in 
urban areas (Am. 22),

o a sufficient level of investment in policies to promote sustainable urban 
development (Am. 3),

o greater involvement of local authorities when national strategic frameworks are 
drawn up, so as to ensure compliance with the partnership principle.

• Security
As far as the ‘Convergence’ objective is concerned, the rapporteur believes that the 
aims set out in Article 4 should include a reference to public security, that is to say, a 
guarantee of protection against infiltration of the economy and Structural Fund 
expenditure procedures  by organised crime (Am. 11).

• Shipping
The rapporteur considers that the scope of the ‘competitiveness’ and ‘territorial 
cooperation’ objectives should be extended to encompass shipping, focusing particular 
attention on motorways of the sea (Ams. 14 and 17).
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