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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei 
paramos priemonės (PNPP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0465),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0274/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Tarptautinio prekybos
komiteto, Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugo komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pasirengimo narystei priemonės 
tikslai iš esmės skiriasi nuo bendrųjų 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų, nes šia

(2) Pasirengimo narystei priemonės 
tikslai kyla iš Sąjungos išorės veiksmų 
principų, nustatytų Europos Sąjungos 

                                               
1

2
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priemone siekiama parengti I priede 
išvardytus gavėjus būsimai narystei 
Sąjungoje ir remti jų stojimo procesą. 
Todėl labai svarbu turėti plėtrai remti skirtą 
priemonę, kartu užtikrinant, kad ji 
papildytų bendruosius Sąjungos išorės 
veiksmų, visų pirma Kaimynystės,
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) tikslus;

sutarties (toliau – ES sutartis) 21 
straipsnyje ir dėl skirtingo priemonės 
pobūdžio, kuria siekiama parengti I priede 
išvardytus gavėjus toliau –
gavėjai)būsimai narystei Sąjungoje ir remti 
jų stojimo procesą. Todėl labai svarbu 
turėti plėtrai remti skirtą priemonę, kartu 
užtikrinant, kad ji papildytų bendruosius 
Sąjungos išorės veiksmų, visų pirma 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti 
nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus 
orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, 
teisinės valstybės principą ir pagarbą 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos 
valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės 
Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai 
patvirtinama, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. 
birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryba (toliau – Kopenhagos 
kriterijai), ir jeigu Sąjunga turi pajėgumo 
integruoti naują narę. Kopenhagos 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principą, žmogaus teises ir 
pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, 
stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos 
egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti 

(3) ES sutarties 49 straipsnyje 
nustatyta, kad kiekviena Europos valstybė, 
gerbianti nurodytas vertybes, t. y. pagarbą 
žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, 
lygybę, teisinės valstybės principą ir 
pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Šios 
vertybės yra bendros valstybėms narėms, 
gyvenančioms visuomenėje, kurioje 
vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, 
tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 
moterų bei vyrų lygybė;
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konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje 
veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne 
tik naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, 
siekti politinės, ekonominės ir pinigų 
sąjungos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos valstybė, pateikusi 
paraišką dėl narystės Sąjungoje, gali tapti 
nare tik tada, kai patvirtinama, jog ji 
visiškai atitinka stojimo kriterijus, kuriuos 
nustatė 1993 m. birželio mėn. Kopenhagos 
Europos Vadovų Taryba (toliau –
Kopenhagos kriterijai), ir jeigu Sąjunga 
turi pajėgumo integruoti naują narę. 
Kopenhagos kriterijai yra susiję su 
institucijų, užtikrinančių demokratiją, 
teisinės valstybės principą, žmogaus teises 
ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, 
stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos 
egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti 
konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje 
veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne 
tik naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, 
siekti politinės, ekonominės ir pinigų 
sąjungos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 
sudarė su I priede išvardytais paramos 
gavėjais. Parama I priede išvardytiems
paramos gavėjams daugiausia turėtų būti 
teikiama siekiant stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinės valstybės principą, 
atlikti teismų sistemos ir viešojo 
administravimo reformas, užtikrinti 
pagarbą pagrindinėms teisėms ir skatinti 
lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį 
ir nediskriminavimą. Parama taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pagrindinius principus ir 
teises, kaip nustatyta Europos socialinių 
teisių ramstyje. Teikiant paramą turėtų būti 
toliau remiamos jų pastangos plėtoti 
regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, 
be kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
makroregionines strategijas. Parama taip 
pat turėtų gerinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir ekonomikos valdymą, kuriuo 
grindžiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarkė, be kita 
ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, žemės 
ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo 
politiką, skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka 
pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų 
skaitmeninė darbotvarkė“;

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 
sudarė su paramos gavėjais. Parama 
paramos gavėjams daugiausia turėtų būti 
teikiama siekiant stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinės valstybės principą, 
atlikti teismų sistemos ir viešojo 
administravimo reformas, užtikrinti 
pagarbą pagrindinėms teisėms, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises,
ir skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 
socialinę įtrauktį, pagarbą tarptautiniu 
mastu suderėtiems darbo standartams, 
susijusiems su darbuotojų teisėmis, ir 
nediskriminavimą. Parama taip pat turėtų 
padėti paramos gavėjams įgyvendinti 
pagrindinius principus ir teises ir jų 
laikytis, kaip nustatyta Europos socialinių 
teisių ramstyje, siekiant socialinės rinkos 
ekonomikos ir konvergencijos socialinio 
acquis srityje. Teikiant paramą turėtų būti 
toliau remiamos jų pastangos plėtoti 
regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, 
be kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
makroregionines strategijas. Parama taip 
pat turėtų gerinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir ekonomikos valdymą, kuriuo 
grindžiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarkė, be kita 
ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, žemės 
ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo 
politiką, skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka 
pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų 
skaitmeninė darbotvarkė“;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) pagal šį reglamentą nustatytos 
priemonės veiksmais taip pat turėtų būti 
prisidedama padedant paramos gavėjams 
palaipsniui suderinti bendrą užsienio ir 
saugumo politiką (BUSP), kuri yra 
sudedamoji prisijungimo proceso dalis;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) laikydamasi dalyvaujamosios 
demokratijos principo, Komisija turėtų 
skatinti vykdyti kiekvieno iš I priede 
išvardytų paramos gavėjų parlamentinę 
priežiūrą;

(12) laikydamasi dalyvaujamosios 
demokratijos principo, Komisija turėtų 
stiprinti parlamentinius gebėjimus ir 
skatinti kiekvieno iš paramos gavėjų 
parlamentinę priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) I priede išvardyti paramos gavėjai 
turi būti geriau pasirengę padėti spręsti 
pasaulines problemas, pavyzdžiui, darnaus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti tuos klausimus. Atsižvelgiant į 
kovos su klimato kaita svarbą, kuri atitinka 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 

(13) paramos gavėjai turi būti geriau 
pasirengę padėti spręsti pasaulines 
problemas, pavyzdžiui, darnaus vystymosi 
ir klimato kaitos, ir suderinti savo 
veiksmus su Sąjungos pastangomis spręsti 
tuos klausimus. Atsižvelgiant į kovos su 
klimato kaita svarbą, kuri atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 
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Tautų darnaus vystymosi tikslus, ši 
programa turėtų padėti integruoti klimato 
srities veiksmus į Sąjungos politiką ir siekti 
tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
veiklai, kuria siekiama klimato politikos 
tikslų. Numatoma, kad veiksmais pagal šią 
programą 16 proc. jos bendrojo finansinio 
paketo bus skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai 
bus nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
Programą, o bendras Programos įnašas 
turėtų būti atitinkamų vertinimų ir 
peržiūros procesų dalis; 

darnaus vystymosi tikslus, ši programa 
turėtų padėti integruoti klimato srities 
veiksmus į Sąjungos politiką ir siekti tikslo 
skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, 
kuria siekiama klimato politikos tikslų. 
Veiksmais pagal šią programą turėtų būti 
siekiama 16 proc. jos bendrojo finansinio 
paketo skirti su klimatu susijusiems 
tikslams, siekiant tikslo, kad iki 2027 m. 
su klimatu susijusios išlaidos sudarytų 
30 proc. DFP. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
Programą, o bendras Programos įnašas 
turėtų būti atitinkamų vertinimų ir 
peržiūros procesų dalis;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti savo teikiamos paramos atitiktį, 
darną ir papildomumą, visų pirma 
rengdamos reguliarias konsultacijas ir 
dažnai keisdamosi informacija įvairiais 
paramos teikimo ciklo etapais. Taip pat 
turėtų būti imtasi būtinų priemonių, kad 
būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir 
papildomumas su kitais paramos teikėjais, 
be kita ko, rengiant reguliarias 
konsultacijas. Turėtų būti stiprinamas 
pilietinės visuomenės vaidmuo 
programose – tiek įgyvendinamose 
valdžios įstaigų, tiek remiamose Sąjungos 
tiesiogiai;

(16) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti savo teikiamos paramos atitiktį, 
darną, nuoseklumą ir papildomumą, visų 
pirma rengdamos reguliarias konsultacijas 
ir dažnai keisdamosi informacija įvairiais 
paramos teikimo ciklo etapais. Taip pat 
turėtų būti imtasi būtinų priemonių, kad 
būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir 
papildomumas su kitais paramos teikėjais, 
be kita ko, rengiant reguliarias 
konsultacijas. Turėtų būti tinkamai
stiprinamas įvairių nepriklausomų
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
skirtingo lygmens vietos valdžios 
institucijų vaidmuo programose – tiek 
įgyvendinamose valdžios įstaigų, tiek 
remiamose Sąjungos tiesiogiai;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) veiksmų, kuriais siekiama tikslų 
atitinkamose politikos srityse ir kurie bus 
remiami pagal šį reglamentą, prioritetai 
turėtų būti nustatyti pagal programavimo 
sistemą, kurią Komisija nustatė Sąjungos 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui, 
bendradarbiaudama su I priede 
išvardytais paramos gavėjais, remdamasi 
plėtros darbotvarke ir jų konkrečiais 
poreikiais ir plėtros darbotvarke, 
laikydamasi bendrųjų ir konkrečių šiame 
reglamente nustatytų tikslų ir deramai 
atsižvelgdama į atitinkamas nacionalines 
strategijas. Programavimo sistemoje turėtų 
būti nustatytos sritys, kurioms turėtų būti 
teikiama parama, ir nurodyti orientaciniai 
asignavimai kiekvienai paramos sričiai, 
įskaitant su klimatu susijusių išlaidų 
sąmatą;

(17) veiksmų, kuriais siekiama tikslų 
atitinkamose politikos srityse ir kurie bus 
remiami pagal šį reglamentą, prioritetai 
turėtų būti nustatyti pagal programavimo 
sistemą, kurią Komisija nustatė Sąjungos 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui. Šiuos prioritetus 
reikėtų apibrėžti bendradarbiaujant su 
paramos gavėjais, remdamasi plėtros 
darbotvarke ir jų konkrečiais poreikiais ir 
plėtros darbotvarke, laikydamasi bendrųjų 
ir konkrečių šiame reglamente nustatytų 
tikslų ir deramai atsižvelgdama į 
atitinkamas nacionalines strategijas bei 
susijusias Europos Parlamento 
rezoliucijas. Į tas partnerystes, kai 
tinkama, turėtų būti įtrauktos
kompetentingos valdžios institucijos, taip 
pat pilietinės visuomenės organizacijos.
Komisija turėtų skatinti susijusių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir 
donorų koordinavimą. Programavimo 
sistemoje turėtų būti nustatytos sritys, 
kurioms turėtų būti teikiama parama, ir 
nurodyti orientaciniai asignavimai 
kiekvienai paramos sričiai, įskaitant su 
klimatu ir lyčių lygybe susijusių išlaidų 
sąmatą. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl šio reglamento papildymo, 
kuriuo nustatoma PNPP programavimo 
sistema ir jo peržiūra iki 2025 m. birželio 
30 d.;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjunga suinteresuota remti I 
priede išvardytų paramos gavėjų pastangas 
įgyvendinti reformas siekiant narystės 
Sąjungoje. Parama turėtų būti valdoma 
daug dėmesio skiriant rezultatams ir 
teikiant paskatas toms šalims, kurios įrodo 
savo ryžtą vykdyti reformas, veiksmingai 
įgyvendindamos pasirengimo narystei 
paramą ir darydamos pažangą, kad atitiktų 
narystės kriterijus;

(18) Sąjunga ir paramos gavėjai turi 
bendrą interesą remti paramos gavėjų 
pastangas įgyvendinti reformas, susijusias 
su jų politinėmis, teisinėmis ir 
ekonomikos sistemomis, siekiant narystės 
Sąjungoje. Parama turėtų būti valdoma 
daug dėmesio skiriant rezultatams ir 
teikiant paskatas toms šalims, kurios įrodo 
savo ryžtą vykdyti reformas, veiksmingai 
įgyvendindamos pasirengimo narystei 
paramą ir darydamos pažangą, kad atitiktų 
narystės kriterijus. pagalba turėtų būti 
suteikiama remiantis veiklos rezultatais 
grindžiamu metodu ir laikantis „teisingos 
dalies“ principo bei atsižvelgiant į 
pasekmes, kurios kyla rimtai pažeidus 
pagarbos žmogaus orumui, laisvei, 
demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir 
žmogaus teisių principus;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) nedarant poveikio biudžeto 
sudarymo procedūrai ir tarptautinių 
susitarimų su paramos gavėjais 
nuostatoms dėl pagalbos teikimo 
sustabdymo, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 209 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio reglamento I 
priedo pakeitimo siekiant visiškai arba iš 
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dalies sustabdyti Sąjungos teikiamą 
paramą. Tais įgaliojimais reikėtų naudotis 
tais atvejais, kai paramos gavėjas 
nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės 
principų, žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių arba pažeidžia atitinkamuose su 
Sąjunga sudarytuose susitarimuose 
prisiimtus įsipareigojimus. Komisija, 
nustačiusi, kad paramos sustabdymą 
pateisinančios priežastys išnyko, turėtų 
turėti įgaliojimus priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais iš dalies pakeičiamas I 
priedas, siekiant toliau teikti Sąjungos 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) perėjimas nuo Komisijos vykdomo 
tiesioginio pasirengimo narystei lėšų 
valdymo prie netiesioginio valdymo, kurį 
vykdytų I priede išvardyti paramos 
gavėjai, turėtų būti laipsniškas ir atitikti tų 
paramos gavėjų atitinkamus gebėjimus. 
Teikiant paramą turėtų būti toliau 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių naudingumas buvo patvirtintas 
pasirengimo stojimui proceso metu;

(19) perėjimas nuo Komisijos vykdomo 
tiesioginio pasirengimo narystei lėšų 
valdymo prie netiesioginio valdymo, kurį 
vykdytų paramos gavėjai, turėtų būti 
laipsniškas ir atitikti tų paramos gavėjų 
atitinkamus gebėjimus. Perėjimas prie 
netiesioginio paramos gavėjų vykdomo 
valdymo turėtų būti sustabdytas 
konkrečiose politikos arba programos 
srityse, jeigu šie gebėjimai gerokai 
suprastėja arba jeigu dėl tokio valdymo 
neveiksmingai naudojamos Sąjungos 
lėšos ir dėl to susijusios pareigos 
vykdomos su dideliais trūkumais.
Priimant tokį sprendimą reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į galimas neigiamas 
ekonomines ir socialines pasekmes. 
Teikiant paramą turėtų būti toliau 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių naudingumas buvo patvirtintas 
pasirengimo stojimui proceso metu;
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Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) visi pagal šį reglamentą atliekami 
finansiniai asignavimai turėtų būti 
skaidrūs, veiksmingi, pagrįsti 
atskaitomybės principu, depolitizuoti ir 
nediskriminuojantys, įskaitant teisingo 
paramos paskirstymo, atsižvelgiant į 
regionų ir vietos savivaldybių poreikius, 
priemones. Komisija, Sąjungos vyriausioji 
įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, ypač Sąjungos delegacijos turėtų 
atidžiai stebėti, kaip paskirstant lėšas 
laikomasi šių kriterijų ir skaidrumo, 
atskaitomybės ir nediskriminavimo 
principų;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) Komisija, Sąjungos vyriausioji 
įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, ypač Sąjungos delegacijos ir 
paramos gavėjai turėtų didinti Sąjungos 
skiriamos pasirengimo narystei paramos 
matomumą, siekiant skleisti žinią apie 
Sąjungos paramos pridėtinę vertę. 
Sąjungos finansavimo gavėjai turėtų 
nurodyti Sąjungos finansavimo kilmę ir 
užtikrinti tinkamą tokio finansavimo 
matomumą. PNPP turėtų prisidėti prie 
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ryšių palaikymo finansavimo siekiant 
informuoti įvairią paramos gavėjų 
auditoriją apie Sąjungos paramos 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisingos paramos dalies principu 
papildomas veiklos rezultatais 
grindžiamas metodas nustatant teisingą 
paskirstymo mechanizmą tais atvejais, kai 
priešingu atveju paramos gavėjui 
teikiama parama būtų neproporcingai 
maža arba didelė, palyginti su kitiems 
paramos gavėjams skiriama parama, 
atsižvelgiant į susijusios gyventojų dalies 
poreikius ir santykinę pažangą vykdant su 
prisijungimo derybų pradžia arba tokių 
derybų pažanga susijusias reformas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis PNPP III tikslas – remti I 
priede išvardytus paramos gavėjus jiems 
priimant ir įgyvendinant politines, 
institucines, teisines, administracines, 
socialines ir ekonomines reformas, 
reikalingas tam, kad paramos gavėjai 
laikytųsi Sąjungos vertybių ir laipsniškai 

1. Bendrasis PNPP III tikslas – remti 
paramos gavėjus jiems priimant ir 
įgyvendinant politines, institucines, 
teisines, administracines, socialines ir 
ekonomines reformas, reikalingas tam, kad 
paramos gavėjai laikytųsi Sąjungos 
vertybių ir laipsniškai prisiderintų prie 
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prisiderintų prie Sąjungos taisyklių, 
standartų, politikos ir praktikos 
rengdamiesi narystei Sąjungoje, ir tokiu 
būdu prisidėti prie jų stabilumo, saugumo 
ir klestėjimo.

Sąjungos taisyklių, standartų, politikos ir 
praktikos rengdamiesi narystei Sąjungoje, 
ir tokiu būdu prisidėti prie jų stabilumo, 
saugumo ir klestėjimo, taip pat Sąjungos 
strateginių interesų.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. PNPP III siekiama tokių konkrečių 
tikslų:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti teisinės valstybės principą, 
demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, 
pagrindines teises ir tarptautinę teisę, 
pilietinę visuomenę ir saugumą, gerinti 
migracijos valdymą, įskaitant sienų 
valdymą;

a) stiprinti teisinės valstybės principą, 
demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, 
pagrindines teises ir tarptautinę teisę, 
socialinę sanglaudą, lyčių lygybę, pilietinę 
visuomenę ir saugumą, gerinti migracijos 
valdymą, įskaitant sienų valdymą;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) I priede išvardytų paramos gavėjų 
taisykles, standartus, politiką ir praktiką 
suderinti su Sąjungos taisyklėmis, 
standartais ir praktika, stiprinti susitaikymą 
ir gerus kaimyninius santykius, žmonių 
tarpusavio ryšius ir bendravimą;

c) paramos gavėjų taisykles, 
standartus, politiką ir praktiką suderinti su 
Sąjungos taisyklėmis, standartais ir 
praktika, stiprinti konfliktų prevenciją,
susitaikymą, taikos kūrimą, pasitikėjimo 
stiprinimą, taikinimą ir gerus kaimyninius 
santykius, žmonių tarpusavio ryšius ir 
bendravimą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprinti ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, be kita ko, didinant 
sujungiamumą ir regioninę plėtrą, žemės 
ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo 
politiką, gerinti aplinkos apsaugą, didinti 
atsparumą klimato kaitai, spartinti perėjimą 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir plėtoti 
skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę;

d) stiprinti ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir sanglaudą, be kita ko, 
didinant sujungiamumą ir regioninę plėtrą, 
žemės ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir 
užimtumo politiką, gerinti aplinkos 
apsaugą, didinti atsparumą klimato kaitai, 
spartinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 
plėtoti skaitmeninę ekonomiką bei 
visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. PNPP III įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 

1. PNPP III įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra [...] EUR
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14 500 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. [ERPF]32 prisideda prie I priede 
išvardytų paramos gavėjų ir valstybių narių 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtų 
programų arba priemonių finansavimo. 
Šias programas ir priemones Komisija 
patvirtina pagal 16 straipsnį. PNPP 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos įnašo suma nustatoma pagal 
[ETB reglamento] 10 straipsnio 3 dalį. 
PNPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos valdomos pagal [ETB 
reglamentą].

5. [ERPF]32 prisideda prie paramos 
gavėjų ir vienos ar daugiau valstybių narių 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtų 
programų arba priemonių finansavimo. 
Šias programas ir priemones Komisija 
patvirtina pagal 16 straipsnį. PNPP 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos įnašo suma nustatoma pagal 
[ETB reglamento] 10 straipsnio 3 dalį, o 
jos didžiausia riba, atsižvelgiant į 
PNPP III įnašą, sudaro 85 proc. PNPP 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos valdomos pagal [ETB 
reglamentą].

________________________ _____________________

32 COM(2018)372 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo pasiūlymas.

32 COM(2018)372 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo pasiūlymas.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrą šio reglamento 1. Išsamią šio reglamento 
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įgyvendinimo politinę sistemą sudaro 
Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 
nustatyta plėtros politikos sistema, teisiškai 
saistantys susitarimai su I priede 
išvardytais paramos gavėjais, atitinkamos 
Europos Parlamento rezoliucijos, 
Komisijos komunikatai arba Komisijos bei 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai bendri 
komunikatai. Komisija užtikrina paramos ir 
plėtros politikos sistemos nuoseklumą.

įgyvendinimo politinę sistemą sudaro 
Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 
nustatyta plėtros politikos sistema, teisiškai 
saistantys susitarimai su paramos gavėjais, 
atitinkamos Europos Parlamento 
rezoliucijos, Komisijos komunikatai arba 
Komisijos bei Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bendri komunikatai. Komisija 
užtikrina bendrą paramos ir plėtros 
politikos sistemos nuoseklumą. Sąjungos 
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir 
saugumo politikai užtikrina bendrą 
Sąjungos išorės veiksmų politikos 
koordinavimą, jos vieningumą, 
nuoseklumą ir veiksmingumą, įskaitant 
šių pareigų vykdymą taikant šį 
reglamentą. Todėl Europos išorės 
veiksmų tarnyba (EIVT) koordinuoja 
programavimą pagal šį reglamentą ir 
prisideda prie šio reglamento valdymo 
ciklo, remdamasi 3 straipsnyje išvardytais 
politiniais uždaviniais.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į programas ir veiksmus, vykdomus 
pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato 
kaita, aplinkos apsauga ir lyčių lygybe 
susiję aspektai, prireikus taip pat 
atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslų33

tarpusavio sąsajas, kad būtų skatinama 
imtis integruotų veiksmų, kuriais galima 
darniai siekti papildomos naudos ir kelių 
tikslų.

2. Į programas ir veiksmus, vykdomus 
pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato 
kaita, aplinkos apsauga, migracija, 
saugumu, socialine ir regionine 
sanglauda ir lyčių lygybe susiję aspektai, 
prireikus taip pat atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi tikslų33 tarpusavio sąsajas, kad 
būtų skatinama imtis integruotų veiksmų, 
kuriais galima darniai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų. Jais siekiama prie 
bendro finansinio paketo prisidėti skiriant 
16 proc. išlaidų su klimatu susijusiems 
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tikslams.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en.

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija laiku iki programavimo 
laikotarpio pradžios pateikia Europos 
Parlamentui susijusius programavimo 
dokumentus. Šiuose dokumentuose 
nurodomi orientaciniai numatyti 
asignavimai pagal temines linijas ir, kai 
tinkama, pagal šalį ir (arba) regioną, 
įskaitant tikėtinus rezultatus ir sprendimą 
dėl paramos teikimo tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija, Sąjungos vyriausioji 
įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir ypač Sąjungos delegacijos 
paramą gaunančiose šalyse visais 
pagalbos ciklo etapais, įskaitant programų 
pradėjimą, vystymą ir įgyvendinimą, į 
veiklą įtraukia atitinkamas pilietinės 
visuomenės organizacijas ir užtikrina, kad 
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būtų imtasi atitinkamų veiksmų siekiant 
stiprinti tų organizacijų gebėjimus kuo 
visapusiškiau dalyvauti šiame procese.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ĮGYVENDINIMAS PROGRAMAVIMO SISTEMA IR
ĮGYVENDINIMAS

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal PNPP III 
grindžiama PNPP programavimo sistema, 
siekiant 3 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Komisija nustato PNPP 
programavimo sistemą Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui.

1. Šį reglamentą papildo PNPP 
programavimo sistema, kurioje 
nustatomos tolesnės nuostatos, kaip siekti
3 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų. 
Komisija, atsižvelgdama į šio straipsnio 3 
dalį, nustato PNPP programavimo sistemą 
Sąjungos daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentas ir Taryba 
patvirtina metinius asignavimus 
neviršydami nustatytų daugiametės 
finansinės programos 2021–2027 m. 
laikotarpiu ribų.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PNPP programavimo sistemoje tinkamai 
atsižvelgiama į atitinkamas nacionalines 
strategijas ir sektorių politiką.

PNPP programavimo sistemoje tinkamai 
atsižvelgiama į atitinkamas Europos 
Parlamento rezoliucijas ir nacionalines 
strategijas ir sektorių politiką.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 4 daliai, 
Komisija PNPP programavimo sistemą 
priima įgyvendinimo aktu. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 
16 straipsnyje nurodytos Komiteto 
nagrinėjimo procedūros.

3. Nedarant poveikio 4 daliai, 
Komisija PNPP programavimo sistemą,
įskaitant sprendimus dėl „teisingos 
dalies“ principo įgyvendinimo, priima 
deleguotuoju aktu pagal 14 straipsnį. 
PNPP programavimo sistema galioja iki 
2025 m. birželio 30 d. Komisija, 
remdamasi [KVTBP reglamento] 32 
straipsnyje nustatyto laikotarpio vidurio 
vertinimo rezultatais ir atsižvelgdama į 
susijusias Europos Parlamento 
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rezoliucijas, iki 2025 m. birželio 30 d. 
priima naują PNPP programavimo 
sistemą. PNPP programavimo sistema 
prireikus taip pat gali būti peržiūrima 
siekiant veiksmingesnio įgyvendinimo
visų pirma tais atvejais, kai yra esminių 6 
straipsnyje nurodytos politinės sistemos 
pakeitimų, ir atsižvelgiant į susijusias 
Europos Parlamento rezoliucijas.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į PNPP programavimo sistemą 
įtraukiami pažangos, padarytos siekiant 
joje nustatytų tikslų, vertinimo rodikliai.

5. Į PNPP programavimo sistemoje 
atsižvelgiama į aiškius ir patikrinamus šio 
reglamento IV priede nustatytus veiklos 
rezultatų rodiklius pažangos, padarytos 
siekiant joje nustatytų tikslų, vertinimo 
tikslais. Europos Parlamente ir Taryboje 
reguliariai keičiamasi nuomonėmis apie 
pagal šį reglamentą įgyvendinamą veiklos 
rezultatais grindžiamą metodą.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Sąjungos paramos sustabdymas

1. Jeigu paramos gavėjas nesilaiko 
demokratijos, teisinės valstybės principų, 
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žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių arba 
pažeidžia įsipareigojimus, prisiimtus 
atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose 
susitarimuose, Komisijai pagal 14 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies 
keičiamas šio reglamento I priedas, 
siekiant visiškai arba iš dalies sustabdyti 
Sąjungos paramos teikimą. Jeigu 
paramos teikimas sustabdomas iš dalies, 
nurodomos programos, kurioms galioja 
paramos sustabdymas.

2. Komisija, nustačiusi, kad paramos 
sustabdymą pateisinančios priežastys 
išnyko, pagal 14 straipsnį turi įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies pakeičiamas I priedas, siekiant 
toliau teikti Sąjungos paramą;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija konkrečiose politikos 
srityse arba programose netiesioginį 
valdymą su paramą gaunančia šalimi gali 
pakeisti netiesioginiu patikimų subjektų, 
išskyrus PNPP III paramos gavėją, 
valdymu arba nustatyti tiesioginį valdymą, 
jeigu paramos gavėjas nesilaiko 
demokratijos ir teisinės valstybės principų 
ir negerbia žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių arba pažeidžia įsipareigojimus, 
kuriuos prisiėmė atitinkamuose su 
Sąjunga sudarytuose susitarimuose.

Or. en



PR\1162924LT.docx 25/42 PE627.819v01-00

LT

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina visapusišką 
Europos Parlamento dalyvavimą 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
šiame straipsnyje nustatytų priemonių 
planavimu ir įgyvendinimu, įskaitant bet 
kokius numatomus esminius pakeitimus 
arba paramos paskirstymą.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bendros arba sektorinės paramos 
biudžetui išmokėjimas priklauso nuo 
pakankamos pažangos siekiant tikslų, dėl 
kurių susitarta su paramos gavėju.

Komisija taiko [KVTBP reglamento] 23 
straipsnio 4 dalyje nustatytus biudžeto 
paramos išlygų kriterijus. Ji imasi 
priemonių siekdama sumažinti arba 
sustabdyti Sąjungos finansavimą skiriant 
biudžeto paramą tais atvejais, kai 
nustatomi sistemingi valdymo ir kontrolės 
sistemų pažeidimai arba siekiant su 
paramos gavėju sutartų tikslų daroma 
nepakankama pažanga.

Toliau teikiant paramą, kuri buvo 
sustabdyta pagal 8 straipsnio 2b dalį, 
atliekamas teikiant tikslingą pagalbą 
nacionalinėms audito institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

STEBĖSENA IR VERTINIMAS STEBĖSENA, ATASKAITŲ TEIKIMAS, 
VERTINIMAS IR KOMUNIKACIJA

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. PNPP III paramos rezultatų 
sistemoje atsižvelgiama ne tik į IV priede 
nurodytus rodiklius, bet ir į plėtros 
ataskaitas.

4. PNPP III paramos rezultatų 
sistemoje atsižvelgiama ne tik į IV priede 
nurodytus rodiklius, bet ir į plėtros 
ataskaitas, Komisijos atliktus ekonominių 
reformų programų vertinimus ir 
susijusias Europos Parlamento 
rezoliucijas.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ir pristato [KVTBP 
reglamento] 32 straipsnyje nurodytas 
tarpinio ir galutinio vertinimo ataskaitas. 
Šios ataskaitos skelbiamos viešai.
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Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be Finansinio reglamento 129 
straipsnio dėl Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos, kai vykdomas netiesioginis 
valdymas, I priede išvardyti paramos 
gavėjai praneša Komisijai apie pažeidimus, 
įskaitant sukčiavimo atvejus, kurie buvo 
nustatyti pirminėse administracinėse ar 
teisminėse išvadose, ir ją informuoja apie 
administracinių ir teisinių procedūrų eigą. 
Pranešama elektroninėmis priemonėmis, 
naudojant Komisijos sukurtą Pažeidimų 
valdymo sistemą.

5. Be Finansinio reglamento 129 
straipsnio dėl Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos, kai vykdomas netiesioginis 
valdymas, paramos gavėjai praneša 
Komisijai apie pažeidimus, įskaitant 
sukčiavimo atvejus, kurie buvo nustatyti 
pirminėse administracinėse ar teisminėse 
išvadose, ir ją informuoja apie 
administracinių ir teisinių procedūrų eigą. 
Pranešama elektroninėmis priemonėmis, 
naudojant Komisijos sukurtą Pažeidimų 
valdymo sistemą. Komisija remia 
parlamentinės kontrolės ir audito 
pajėgumų kūrimą paramą gaunančiose 
šalyse ir skaidrumo didinimą bei viešos 
prieigos prie informacijos užtikrinimą. 
Komisija, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
ypač Sąjungos delegacijos paramą 
gaunančiose šalyse užtikrina, kad visas 
pagal netiesioginį valdymą skirtas 
finansavimas būtų teikiamas skaidriai, 
depolitizuotai ir nešališkai, įskaitant 
teisingą paskirstymą atsižvelgiant į 
regionų ir vietos savivaldybių poreikius.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami 13 straipsnyje
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus.

2. Komisijai suteikiami 7 straipsnio 3 
dalyje, 7a (naujas) straipsnyje, 13 ir 15 
straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konkrečios taisyklės, kuriomis 
nustatomos vienodos šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygos, visų pirma
susijusios su struktūromis, kurios turi būti 
sukurtos rengiantis narystei, ir susijusios su 
parama kaimo plėtrai, priimamos laikantis 
16 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

1. Konkrečios taisyklės susijusios su 
struktūromis, kurios turi būti sukurtos 
rengiantis narystei, ir susijusios su parama 
kaimo plėtrai, priimamos deleguotuoju 
aktu.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos Parlamentas į kiekvieną 
PNPP komiteto posėdį skiria stebėtoją.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikomi [KVTBP reglamento] 36 
ir 37 straipsniai.

1. Teikdama paramą pagal šį 
reglamentą, Komisija, Sąjungos 
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir ypač Sąjungos 
delegacijos paramą gaunančiose šalyse 
imasi visų būtinų priemonių, kad 
užtikrintų Sąjungos finansinės paramos 
matomumą, įskaitant gavėjų atitikties 
šiems reikalavimams stebėseną. PNPP 
finansuojamiems veiksmams taikomi 
komunikate ir ES išorės veiksmų 
matomumo vadove nustatyti reikalavimai. 
Komisija priima kiekvienam paramos 
gavėjui skirtas rekomendacijas dėl 
matomumo ir komunikacijos veiksmų, 
kurių reikia laikytis įgyvendinant 
Sąjungos finansuojamus projektus.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija imasi priemonių, kad 
stiprintų strateginę komunikaciją ir viešą 
diplomatiją siekiant skleisti žinią apie 
Sąjungos vertybes ir atkreipti dėmesį į 
Sąjungos paramos pridėtinę vertę.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Sąjungos finansavimo gavėjai 
nurodo Sąjungos finansavimo kilmę ir 
užtikrina tinkamą tokio finansavimo 
matomumą:

a) dokumentuose ir komunikacinėje 
medžiagoje, susijusioje su lėšų 
panaudojimu, įskaitant oficialią svetainę, 
jei tokia yra, pateikdami aiškų pareiškimą, 
kuriame aprašoma iš Sąjungos gauta 
parama;

b) remdama veiksmus ir jų rezultatus, 
pateikdami nuoseklią, veiksmingą, 
proporcingą ir tikslingą informaciją 
įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą 
ir visuomenę.

Komisija įgyvendina informavimo ir 
komunikacijos veiksmus, susijusius su 
šiuo reglamentu, taip pat su šiame 
reglamente nustatytais veiksmais ir 
pasiektais rezultatais. Šiam reglamentui 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinio informavimo 
apie Sąjungos politikos prioritetus, 
tiesiogiai susijusius su 3 straipsnyje ir II 
ir III prieduose nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.
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Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Institucijų, būtinų teisinei valstybei 
užtikrinti, įsteigimas ir jų tinkamo veikimo 
skatinimas jau ankstyvame etape. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama: sukurti nepriklausomas, 
atskaitingas ir veiksmingas teismų 
sistemas, įskaitant skaidrų ir nuopelnais 
grindžiamą įdarbinimą, ir skatinti teisminį 
bendradarbiavimą, vertinimo bei 
paaukštinimo sistemas ir veiksmingas 
drausmines procedūras teisės normų 
pažeidimo atvejais; užtikrinti, kad būtų 
sukurtos patikimos sienų apsaugos, 
migracijos srautų valdymo ir prieglobsčio 
teikimo tiems, kuriems jo reikia, sistemos; 
sukurti veiksmingas organizuoto 
nusikalstamumo, prekybos žmonėmis, 
neteisėto migrantų gabenimo, pinigų 
plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo ir 
korupcijos prevencijos ir kovos su šiais 
reiškiniais priemones; remti ir saugoti 
žmogaus teises, mažumoms priklausančių 
asmenų, įskaitant romus ir lesbietes, gėjus, 
biseksualius, transseksualius bei 
interseksualius asmenis, teises ir 
pagrindines laisves, įskaitant žiniasklaidos 
laisvę ir duomenų apsaugą.

a) Institucijų, būtinų teisinei valstybei 
užtikrinti, įsteigimas ir jų tinkamo veikimo 
skatinimas jau ankstyvame etape. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama: sukurti nepriklausomas, 
atskaitingas ir veiksmingas teismų 
sistemas, įskaitant skaidrų ir nuopelnais 
grindžiamą įdarbinimą, ir skatinti teisminį 
bendradarbiavimą, vertinimo bei 
paaukštinimo sistemas ir veiksmingas 
drausmines procedūras teisės normų 
pažeidimo atvejais; užtikrinti, kad būtų 
sukurtos tinkamos sienų apsaugos, 
migracijos srautų valdymo ir prieglobsčio 
teikimo tiems, kuriems jo reikia, sistemos; 
sukurti veiksmingas organizuoto 
nusikalstamumo, prekybos žmonėmis, 
neteisėto migrantų gabenimo, pinigų 
plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo ir 
korupcijos prevencijos ir kovos su šiais 
reiškiniais priemones; remti ir saugoti 
žmogaus teises, lyčių lygybę, mažumoms 
priklausančių asmenų, įskaitant romus ir 
lesbietes, gėjus, biseksualius, 
transseksualius bei interseksualius asmenis, 
teises ir pagrindines laisves, įskaitant 
žiniasklaidos laisvę ir duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Ekonominio valdymo stiprinimas. 
Intervencinėmis priemonėmis siekiama 
remti dalyvavimą ekonominių reformų 
programoje (ERP) ir sistemingą 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ekonomikos politikos 
pagrindų klausimais. Gerinti gebėjimą 
stiprinti makroekonominį stabilumą ir 
remti pažangą siekiant veikiančios rinkos 
ekonomikos, kuri būtų pajėgi atlaikyti 
konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas 
Sąjungoje.

c) Ekonominio valdymo stiprinimas. 
Intervencinėmis priemonėmis siekiama 
remti dalyvavimą ekonominių reformų 
programoje (ERP) ir sistemingą 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ekonomikos politikos 
pagrindų klausimais. Gerinti gebėjimą 
stiprinti makroekonominį stabilumą, 
socialinę sanglaudą ir remti pažangą 
siekiant veikiančios rinkos ekonomikos, 
kuri būtų pajėgi atlaikyti konkurencinį 
spaudimą ir rinkos jėgas Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos ir jos partnerių gebėjimų 
užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką ir 
spręsti prieš krizę ir po krizės kilusias 
problemas, be kita ko, pasitelkiant 
išankstinį perspėjimą ir atliekant su 
konfliktais susijusios rizikos analizę; 
skatinti žmonių tarpusavio tinklus, 
susitaikymą, taikos kūrimą ir pasitikėjimo 
stiprinimo priemones, remti gebėjimų 
stiprinimą, paremiant saugumo ir 
vystymosi veiksmus.

d) Sąjungos ir jos partnerių gebėjimų 
užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką ir 
spręsti prieš krizę ir po krizės kilusias 
problemas, be kita ko, pasitelkiant 
išankstinį perspėjimą ir atliekant su 
konfliktais susijusios rizikos analizę; 
skatinti žmonių tarpusavio tinklus, 
susitaikymą, taikos kūrimą ir pasitikėjimo 
stiprinimo priemones, įskaitant regioninės 
komisijos faktų apie karo nusikaltimus ir 
kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus, 
padarytus buvusiojoje Jugoslavijoje 
(angl. RECOM), nustatymui sudarymą,
remti gebėjimų stiprinimą, paremiant 
saugumo ir vystymosi veiksmus.

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) I priede išvardytų paramos gavėjų 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
socialinių partnerių organizacijų, įskaitant 
profesines asociacijas, pajėgumų 
stiprinimas ir Sąjungos bei I priede 
išvardytų paramos gavėjų organizacijų 
ryšių palaikymo visais lygiais skatinimas, 
sudarant joms galimybes vesti veiksmingą 
dialogą su viešaisiais ir privačiais 
subjektais.

e) Paramos gavėjų pilietinės 
visuomenės organizacijų ir socialinių 
partnerių organizacijų, įskaitant profesines 
asociacijas, pajėgumų stiprinimas ir 
Sąjungos bei paramos gavėjų organizacijų 
ryšių palaikymo visais lygiais skatinimas, 
sudarant joms galimybes vesti veiksmingą 
dialogą su viešaisiais ir privačiais 
subjektais. Siekiama užtikrinti, kad 
parama būtų prieinama kuo platesniam 
įvairių paramos gavėjų organizacijų ratui.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Šalių partnerių taisyklių, standartų, 
politikos ir praktikos derinimo su Sąjungos 
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles, skatinimas.

f) Šalių partnerių taisyklių, standartų, 
politikos ir praktikos derinimo su Sąjungos 
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika, įskaitant viešuosius pirkimus ir
valstybės pagalbos taisykles, skatinimas.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Kokybiško užimtumo ir galimybių 
patekti į darbo rinką skatinimas. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama: spręsti didelio nedarbo ir 
ekonominio neveiklumo problemą remiant 
tvarią integraciją į darbo rinką, visų pirma 
jaunuolių (ypač nesimokančių ir 
nedirbančių jaunuolių (NEET)), moterų, 
ilgalaikių bedarbių ir visų nepakankamai 
atstovaujamų grupių. Priemonėmis turėtų 
būti skatinama kurti kokybiškas darbo 
vietas ir padedama veiksmingai įgyvendinti 
darbo taisykles ir standartus visoje 
teritorijoje. Kitos pagrindinės intervencinių 
priemonių sritys yra lyčių lygybės 
rėmimas, skatinant įdarbinamumą ir 
našumą, darbuotojų ir įmonių prisitaikymo 
prie pokyčių rėmimas, tvaraus socialinio 
dialogo užmezgimas ir darbo rinkos 
institucijų, pavyzdžiui, viešųjų įdarbinimo 
tarnybų ir darbo inspekcijų, 
modernizavimas bei stiprinimas.

h) Kokybiško užimtumo ir galimybių 
patekti į darbo rinką skatinimas. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama: spręsti didelio nedarbo ir 
ekonominio neveiklumo problemą remiant 
tvarią integraciją į darbo rinką, visų pirma 
jaunuolių (ypač nesimokančių ir 
nedirbančių jaunuolių (NEET)), moterų, 
ilgalaikių bedarbių ir visų nepakankamai 
atstovaujamų grupių. Priemonėmis turėtų 
būti skatinama kurti kokybiškas darbo 
vietas ir padedama veiksmingai įgyvendinti 
darbo taisykles ir tarptautiniu lygmeniu 
suderėtus standartus visoje teritorijoje, 
įskaitant skatinimą laikytis pagrindinių 
principų ir teisių, nustatytų Europos 
socialinių teisių ramstyje. Kitos 
pagrindinės intervencinių priemonių sritys 
yra lyčių lygybės rėmimas, skatinant 
įdarbinamumą ir našumą, darbuotojų ir 
įmonių prisitaikymo prie pokyčių rėmimas, 
tvaraus socialinio dialogo užmezgimas ir 
darbo rinkos institucijų, pavyzdžiui, 
viešųjų įdarbinimo tarnybų ir darbo 
inspekcijų, modernizavimas bei 
stiprinimas.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Pažangaus, tvaraus, įtraukaus, 
saugaus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas investuojant į didelę ES pridėtinę 
vertę turinčius projektus. Investicijų 
prioritetai turėtų būti nustatomi 
atsižvelgiant į jų svarbą TEN-T jungtims 

j) Pažangaus, tvaraus, įtraukaus, 
saugaus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas investuojant į didelę ES pridėtinę 
vertę turinčius projektus. Investicijų 
prioritetai turėtų būti nustatomi 
atsižvelgiant į jų svarbą TEN-T jungtims 
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su ES, indėlį į tvarų judumą, išmetamo 
teršalų kiekio mažinimą, poveikį aplinkai, 
saugų judumą, sąveiką su reformomis, 
skatinamomis Transporto bendrijos 
sutartimi.

su ES, darbo vietų kūrimą, indėlį į tvarų 
judumą, išmetamo teršalų kiekio 
mažinimą, poveikį aplinkai, saugų judumą, 
sąveiką su reformomis, skatinamomis 
Transporto bendrijos sutartimi.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) Žemės ūkio, maisto produktų ir 
žuvininkystės sektorių gebėjimo atlaikyti 
konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas ir 
laipsniškai perimti Sąjungos taisykles ir 
standartus stiprinimas, kartu siekiant 
ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos 
tikslų kaimo ir pakrančių vietovių darnaus 
teritorinio vystymosi srityje.

p) Žemės ūkio, maisto produktų ir 
žuvininkystės sektorių gebėjimo atlaikyti 
konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas ir 
laipsniškai perimti Sąjungos taisykles ir 
standartus, siekiant didinti eksporto į 
Sąjungos rinką pajėgumus, stiprinimas, 
kartu siekiant ekonominių, socialinių ir 
aplinkosaugos tikslų kaimo ir pakrančių 
vietovių darnaus teritorinio vystymosi 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) vietos ir regionų valdymo 
skatinimas ir vietos bei regionų valdžios 
institucijų planavimo ir administracinių 
pajėgumų stiprinimas;

g) vietos ir regionų valdymo 
skatinimas, įskaitant tarpvalstybinį 
administracijų bendradarbiavimą siekiant 
skatinti susitaikymą ir taikos kūrimą,
vietos bei regionų valdžios institucijų 
planavimo ir administracinių pajėgumų 
stiprinimas;
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Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skatinti tarpvalstybinį 
administracijų bendradarbiavimą siekiant 
skatinti susitaikymą ir taikos kūrimą, 
įskaitant regioninės komisijos faktų apie 
karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus 
teisių pažeidimus, padarytus buvusiojoje 
Jugoslavijoje (angl. RECOM), nustatymui 
sudarymą.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau pateikiamas pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių sąrašas naudojamas 
siekiant padėti įvertinti Sąjungos indėlį 
siekiant konkrečių susijusių tikslų.

Toliau pateikiamas pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir jų metinės raidos
sąrašas naudojamas siekiant padėti įvertinti 
Sąjungos indėlį siekiant konkrečių 
susijusių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Suderinamumo su BUSP 
sprendimais ir priemonėmis, kaip nurodė 
EIVT, rodiklis ir metinė raida.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Viešosios socialinės apsaugos 
išlaidos (procentinė BVP dalis) (šaltinis –
TDO) arba užimtumo lygis (šaltinis –
nacionaliniai statistiniai duomenys).

5. Viešosios socialinės apsaugos 
išlaidos (procentinė BVP dalis) (šaltinis –
TDO), išlaidos sveikatai, pajamų 
nelygybė, skurdo lygis, užimtumo lygis ir 
nedarbo lygis, kaip nurodyta atsižvelgiant 
į nacionalinius statistinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Paramos gavėjo GINI koeficiento 
pokyčiai laikui bėgant.

Or. en



PE627.819v01-00 38/42 PR\1162924LT.docx

LT

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Tarp PNPP paramos gavėjų ir 
PNPP/ES valstybių narių sudarytų 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų skaičius (šaltinis – Europos 
Komisija)

10. Tarp PNPP paramos gavėjų ir 
PNPP/ES valstybių narių sudarytų ir 
įgyvendintų tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų skaičius, kaip 
nurodė Europos Komisija

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Naujų organizacijų, dalyvaujančių 
įgyvendinant veiksmus ir programas 
laikui bėgant, skaičius

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus rodikliai bus išskaidomi pagal 
lytį.

Prireikus rodikliai bus išskaidomi pagal 
minimalų amžių ir lytį.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 2007 m. pasirengimo narystei paramos priemonė buvo pagrindinis finansinis instrumentas, 
kuriuo remiamos reformos plėtros šalyse, t. y. šešiose Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje, 
siekiant, kad paramos gavėjai pasirengtų įgyvendinti narystės ES įsipareigojimus. PNPP 
finansavimu remiamas stojimo procesas šiuo tikslu kuriant šalių, kurios ateityje siekia tapti ES 
narėmis, gebėjimus ir skatinant jose įgyvendinti teigiamus, negrįžtamus, ilgalaikius pokyčius. 
Antrosios kartos pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP II) teisinė sistema, kuri buvo 
patvirtinta 2014 m., nustos galioti 2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrosios pastabos

Parlamento pozicijoje dėl bendros 2021–2027 m. finansinės sistemos, kuri atsispindi 
preliminariame pranešime dėl naujos DFP (2018/0166R(APP)), suformuota Parlamento 
nuomonė dėl PNPP III reglamento paketo. DFP ir PNPP III turėtų būti peržiūrėtos iki 2027 m., 
jei prie ES prisijungs nauja (-os) narė (-ės), kad būtų atsižvelgta į dėl to atsirandančius išlaidų 
reikalavimus.

Bendrapranešėjai atkreipia dėmesį į pasiūlymą nominaliai padidinti 2021–2027 m. PNPP 
paketą iki 14,5 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis), tačiau yra įsitikinę, kad nesugebėjimas 
faktiškai panaudoti 2014–2020 m. PNPP II asignavimų arba jų viršijimas nepadės užtikrinti 
pakankamo finansavimo laikotarpiu, kuris turi esminę reikšmę stojimo procesui ir su ES 
susijusių reformų įgyvendinimui. 

PNPP finansavimas yra ilgalaikė investicija į Vakarų Balkanų šalių ateitį Europoje, o 
veiksmingas ES fondų panaudojimas turi būti užtikrinamas taikant griežtą kontrolę ir stebėseną, 
siekiant garantuotų rezultatų ir tikslingo mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo.

Nedarant poveikio galutiniam sprendimui dėl siūlomo daugumos kitų ES išorės finansavimo 
priemonių (IFP), patenkančių į Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) taikymo sritį, sujungimo, svarbu, kad plėtros politika toliau būtų 
finansuojama naudojant atskirą specialią priemonę, kartu užtikrinant pakankamą IFP 
suderinamumą ir nuoseklumą. Bendrapranešėjai pažymi, kad PNPP dėl konkretaus plėtros 
proceso pobūdžio turi išlikti atskira priemone, kuri įgyvendinama atsižvelgiant į išorės 
veiksmus, kurie grindžiami Vakarų Balkanų šalių strategija ir santykiais su Turkija.

Bendrapranešėjai yra įsitikinę, kad PNPP finansavimas, skirtas tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui su ES valstybėmis narėmis pagal Europos teritorinį bendradarbiavimą 
(„Interreg“), turėtų būti ribojamas ir stebimas siekiant užtikrinti labiau subalansuotus bendrus 
įnašus. Taip būtų užtikrinama, kad PNPP finansavimas nepakeis, bet veikiau papildys ir 
paskatins esamą arba potencialų PNPP paramos gavėjų bendradarbiavimą įgyvendinant III 
priede nustatytus teminius prioritetus. 

Aiškesnė strateginė orientacija

Trečiosios kartos PNPP turi būti suformuota taip, kad ja šalys kandidatės galėtų pasinaudoti 



PE627.819v01-00 40/42 PR\1162924LT.docx

LT

kaip atspirties tašku įgyvendindamos būsimą sanglaudos sistemą po to, kai jos įstos į ES; tai 
turi būti šalių kandidačių pasirengimo reformoms, susijusioms su stojimo derybomis, 
pagrindas. Gyvybiškai svarbu užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį nuo PNPP II prie PNPP 
III, o įstojus naujiems nariams, pereinamąjį laikotarpį nuo PNPP III prie Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų.

Pasirengimo narystei parama toliau turi būti skiriama plėtros šalių kompleksinėms, į ES 
orientuotoms politinėms, institucinėms, teisinėms, administracinėms ir socialinėms bei 
ekonominėms reformoms remti. Jos yra pagrįstos Kopenhagos kriterijais, sąlygomis ir 
laipsnišku suderinimu su Sąjungos taisyklėmis, standartais ir politika. 

Finansavimas turėtų būti pakeistas taip, kad padėtų patenkinti konkrečius esminius poreikius ir 
įgyvendinti uždelstas esmines reformas kiekvienoje atitinkamoje šalyje. Daugiau dėmesio 
skiriant nusistovėjusiems dabartiniams PNPP prioritetams, kurie apima teisinės valstybės 
principą, pagrindines teises, gerą valdymą, socialinę ir ekonominę sanglaudą ir išsamų 
pasirengimą pagal 35 ES acquis skyrius, įskaitant BUSP suderinimą, PNPP III turi padėti 
stiprinti paramos gavėjų atsparumą migracijos, saugumo, lyčių lygybės, klimato apsaugos ir 
prekybos palengvinimo srityse. 

PNPP III taip pat daugiau dėmesio reikia skirti socialiniam plėtros politikos aspektui skatinant 
sanglaudą ir konvergenciją Europos socialinių teisių ramstyje nustatytų teisių ir principų srityje. 
Be to, atliekant PNPP laikotarpio vidurio peržiūrą ir aiškiais ir išmatuojamais rodikliais, pvz., 
GINI koeficientas, pagrįstą vertinimą reikia daugiau dėmesio skirti socialinei rinkos 
ekonomikai, socialinei ir regioninei sanglaudai įgyvendinant PNPP ir socialiniam aspektui.

ES turi iš naujo dėti pastangas, kad stiprintų demokratizaciją, ir šiuo tikslu didinti parlamentų, 
pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos gebėjimus ir remti priemones, kuriomis siekiama tikro 
politinio dialogo su susitaikinimo, kurie yra būtina taikos sąlyga. Šiuo atžvilgiu tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, dialogo gerinimas, kaimynų santykiai, regioninis junglumas ir ekonominė 
integracija yra labai svarbūs. 

Tvirtesnis EP vaidmuo

Nors Parlamento vaidmuo yra susijęs su bendros krypties nurodymu ir išorės finansavimo 
priemonių priežiūra, o ne jų valdymu mikrolygmeniu, bendrapranešėjai atkreipia dėmesį į 
poreikį apsaugoti EP vaidmenį ir Komisijos pareigą laiku užtikrinti reguliarių ir visapusišką 
Parlamento dalyvavimą.

Remdamiesi patirtimi, įgyta atliekant PNPP II laikotarpio vidurio peržiūrą, bendrapranešėjai 
siūlo stiprinti Europos Parlamento dalyvavimą nesulėtinant sprendimų priėmimo proceso ir 
šiuo tikslu dažniau naudoti deleguotųjų aktų procedūrą. 

Pranešėjai taip pat yra įsitikinę, kad programavimo sistemai turėtų būti taikoma laikinojo 
galiojimo sąlyga, kuri padėtų užtikrinti jos tikrą laikotarpio vidurio peržiūrą. 

Labai svarbu, kad bendro programavimo metu būtų visapusiškai atsižvelgiama į EP pozicijas 
tose srityse, kuriose jis įgyvendina savo paramos programas, pvz., gebėjimų stiprinimo, 
tarpininkavimo ir rinkimų stebėsenos.
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Aktyvesnis pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas

Labai svarbu, kad finansavimas būtų paskirstomas skaidriai, veiksmingai, laikantis 
atskaitomybės principo, depolitizuotai ir nediskriminuojančiai, įskaitant teisingo paramos 
paskirstymo, atsižvelgiant į regionų ir vietos savivaldybių poreikius, priemones.

Bendrapranešėjai pažymi esminį vaidmenį, kurį ES delegacijos vietoje atlieka užtikrindamos 
tinkamą ES finansavimo panaudojimą ir matomumą ir įtraukdamos įvairias pilietinės 
visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas į skirtingus paramos ciklo etapus.

Veiklos rezultatais grindžiamas metodas

Pagrindinis pokytis, susijęs su programavimo sistema, yra perėjimas nuo paramos paskirstymo 
pagal šalis prie prioritetais pagrįsto paramos paskirstymo laikantis „teisingos dalies“ principo, 
t. y. PNPP programavimas pagal penkias „linijas“, kuriose atsispindi konkretūs uždaviniai ir 
veiklos rezultatai. 

Bendrapranešėjai pritaria didesniam lankstumui, kuris būtų taikomas pereinant nuo šalių paketų 
prie paramos paskirstymo pagal teminę prioritetinę „liniją“ ir veiklos rezultatais grindžiamo 
metodo. PNPP III programavimo ir veiklos rezultatų sistema, pagrįsta poreikiais, veiklos 
rezultatų rodikliais ir „teisingos dalies“ principu, turėtų būti įdiegta ir suderinta per PNPP III 
parengiamąjį, įgyvendinimo ir vertinimo etapus priimant deleguotuosius aktus. 

Griežtesnės sąlygos 

Nors ir pritaria griežtesniam veiklos rezultatais grindžiamam metodui, pranešėjai siūlo 
sugriežtinti PNPP paramos sąlygas numatant galimybę sustabdyti pasirengimo narystei paramą 
tais atvejais, kai pažeidžiami demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms principai ir atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose susitarimuose 
prisiimti įsipareigojimai. Šiuo atžvilgiu pavyzdžiu gali būti laikomas ES bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistemoje (BLS) numatytas stebėsenos, sustabdymo ir atkūrimo mechanizmas.

Laikantis 2 ir 49 straipsnių, ir pagal analogiją su Europos Sąjungos sutarties 7 straipsniu 
būsimoms ES valstybėms narėms turėtų būti sustabdomas Sąjungos paramos teikimas, jei jos 
pažeidžia pagrindines ES vertybes ir atsisako teisinės valstybės principo. Laikydamasi patikimo 
finansų valdymo taisyklės pagal Finansinį reglamentą (Nr. 966/2012) ir ekonomijos, 
veiksmingumo ir efektyvumo principų, Komisija taip pat turėtų sustabdyti mokėjimus tais 
atvejais, kai yra sisteminių klaidų, dėl kurių galima abejoti sandorių teisėtumu ir tvarkingumu. 

Bendrapranešėjai primena, kad sąlygas reikia taikyti ir jomis vadovautis politiniu ir projektų 
lygmeniu, taip pat primena, kad reikia stiprinti sisteminę opių programų ir projektų stebėseną 
ir vertinimą. Metinis paramos paskirstymas turi būti pagrįstas gyvybinga stebėsenos ir 
vertinimo sistema, kuri bus nustatyta priimant deleguotąjį aktą, ir išsamia veiklos rezultatų 
patikra, kurioje atsispindi padaryta arba nepadaryta pažanga. 

Atsižvelgdami į neatliktus darbus ir vėlavimus, susijusius su PNPP I ir PNPP II, pranešėjai 
primygtinai ragina išlaikyti lankstumą perkeliant ir perskirstant jau paskirtas lėšas, kartu 
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Komisija skatinama iš naujo išnagrinėti galimybę, kai tinkama, nustatyti tiesioginį valdymą, 
visų pirma siekiant kovoti su aukšto lygio pareigūnų korupcija ir organizuotu nusikalstamumu 
bei stiprinti pilietinę visuomenę ir žiniasklaidos laisvę.

Biudžeto parama turi būti sumažinta arba sustabdyta tais atvejais, kai nustatomi sistemingi 
valdymo ir kontrolės sistemų pažeidimai arba siekiant su paramą gaunančia šalimi sutartų tikslų 
daroma nepakankama pažanga. Griežtesnės biudžeto paramai taikomos sąlygos, pagrįstos 
pažanga, padaryta įgyvendinant reformas ir užtikrinant patikimą valdymą, turi būti siejamos su 
tikslinga parama, kuria skatinamas parlamentinės kontrolės, nacionalinių audito pajėgumų 
stiprinimas ir didesnis skaidrumas bei visuomenės galimybės susipažinti su informacija.

Didesnis matomumas 

Kartu su šalims, kurios siekia tapti ES narėmis, teikiama parama, bendrapranešėjai ragina imtis 
tikslingesnės komunikacijos, siekiant užtikrinti ES finansavimo matomumą, sudaryti geresnes 
sąlygas imtis tolesnių veiksmų ir pasinaudoti ES investicijomis. Komisija, vietoje veikiančios 
ES delegacijos ir PNPP paramos gavėjai turėtų pagerinti komunikaciją, susijusią su ES paramos 
rezultatais, kad prisidėtų prie geresnio šios paramos naudos gerinant piliečių gyvenimą 
supratimo.
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