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Pakeitimas 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 ir 212 
straipsnius ir 322 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 208, 209 ir 
212 straipsnius ir 322 straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pakeitimas 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) pagal Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnį palaikydama santykius su 
platesniu pasauliu, Sąjunga turėtų 
saugoti ir skatinti savo vertybes ir 
interesus bei prisidėti prie savo piliečių 
apsaugos. Ji turėtų prisidėti prie taikos 
išsaugojimo, saugumo užtikrinimo, 
tvaraus planetos vystymosi, tautų 
tarpusavio solidarumo ir pagarbos, laisvos 
ir sąžiningos prekybos, skurdo 
panaikinimo ir žmogaus, ypač vaiko, 
teisių apsaugos, taip pat prie griežto 
tarptautinės teisės, įskaitant Jungtinių 
Tautų Chartijos principus, laikymosi ir 
jos plėtojimo;

Or. en

Pakeitimas 389
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjungos veiksmai 
tarptautinėje arenoje grindžiami 
principais, paskatinusiais jos pačios 
sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių 
įgyvendinimą ji skatina platesniame 
pasaulyje: demokratijos, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių visuotinumo ir nedalomumo, 
pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir 
solidarumo principai bei Jungtinių Tautų 
Chartijos ir tarptautinės teisės principų 
laikymasis. Sąjunga turėtų siekti užtikrinti 
savo išorės veiksmų įvairiose srityse bei jų 
ir kitų savo politikos krypčių nuoseklumą. 
Sąjunga turėtų siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse. Šiuo reglamentu 
numatyta veiksmų įvairovė turėtų padėti 
siekti tame Sutarties straipsnyje nustatytų 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1c) pagal Europos Sąjungos sutarties 
8 straipsnio 1 dalį Sąjunga plėtoja 
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama sukurti Sąjungos 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi 
ir taikūs bendradarbiavimo santykiai;

Or. en

Pakeitimas 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1d) Darnaus vystymosi darbotvarkėje 
iki 2030 m., kurią 2015 m. priėmė visos 
Jungtinių Tautų valstybės narės, 
nustatytas bendras žmonių ir planetos 
taikos ir klestėjimo dabar ir ateityje 
planas. 17 darnaus vystymosi tikslų 
pripažįstama, kad skurdo panaikinimu, 
t. y. pirmas darnaus vystymosi tikslas, ir 
kitų rūšių nepritekliaus problema turi būti 
sprendžiama kartu įgyvendinant 
strategijas, kuriomis gerinama sveikata ir 
švietimas, mažinama nelygybė ir 
skatinamas ekonomikos augimas, ir 
kovojant su klimato kaita bei dirbant, kad 
būtų išsaugoti mūsų vandenynai ir 
miškai;

Or. en
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Pakeitimas 393
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės 
veiksmų tikslų ir laikantis jų principų, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) tikslas 
turėtų būti nustatyti finansinę sistemą, 
kuria būtų remiamos Sąjungos vertybės ir 
interesai laikantis Sąjungos išorės 
veiksmų tikslų ir laikantis jų principų, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose, 
įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms ir 
principams, taip pat apsaugant ir 
skatinant žmogaus teises, demokratiją ir 
teisinę valstybę;

Or. en

Pakeitimas 394
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti skatinti darnų vystymąsi, 
prisidėti prie skurdo panaikinimo, kovoti 
su visų formų nelygybe ir visame 
pasaulyje skatinti ir išsaugoti Sąjungos 
vertybes ir interesus siekiant Sąjungos 
išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų 
principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 
straipsniuose, taip pat Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsnyje;
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Or. en

Pakeitimas 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose. Reikia 
pažymėti, kad įgyvendinant Europos 
Sąjungos vidaus politiką, paprastai 
nepaisoma vertybių, kurias ji nori 
įtvirtinti tarptautiniu lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti tvarų vystymąsi, 
aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą, 
kovoti su klimato kaita, panaikinti skurdą 
ir kovoti su nelygybe atsižvelgiant į
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
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Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
ir 21 ir 208 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti skatinti darnų vystymąsi, 
prisidėti prie skurdo panaikinimo ir kovoti 
su nelygybe ir visame pasaulyje išsaugoti 
ir skatinti Sąjungos vertybes ir interesus 
siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir 
laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti skatinti darnų vystymąsi, 
prisidėti prie skurdo panaikinimo, kovoti 
su visų formų nelygybe ir visame 
pasaulyje skatinti ir išsaugoti Sąjungos 
vertybes ir interesus siekiant Sąjungos 
išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų 
principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
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sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 
straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 399
Doru-Claudian Frunzulică

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti skatinti darnų vystymąsi, 
prisidėti prie skurdo panaikinimo, kovoti 
su visų formų nelygybe, visame pasaulyje
skatinti ir išsaugoti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes, 
principus ir pagrindinius interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
ir 21 straipsniuose;
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Or. en

Pakeitimas 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių srityse. Šiuo 
reglamentu numatyta veiksmų įvairovė 
turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjungos veiksmai 
tarptautinėje arenoje grindžiami 
principais, paskatinusiais jos pačios 
sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių 
įgyvendinimą ji skatina platesniame 
pasaulyje: demokratijos, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių visuotinumo ir nedalomumo, 
pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir 
solidarumo principai bei Jungtinių Tautų 
Chartijos ir tarptautinės teisės principų 
laikymasis. Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių srityse. Šiuo 
reglamentu numatyta veiksmų įvairovė 
turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 402
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų
savo politikos krypčių nuoseklumą ir 
siekia aukšto lygio bendradarbiavimo

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį užtikrinamas ES išorės 
veiksmų įvairių sričių ir kitų politikos 
krypčių tikslų ir politikos suderinamumas 
ir nuoseklumas. Visų pirma turėtų būti 
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visose tarptautinių santykių srityse. Šiuo 
reglamentu numatyta veiksmų įvairovė 
turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

garantuojamas kitų išorės priemonių, 
ypač Pasirengimo narystei paramos 
priemonės (PNPP III), papildomumas. 
Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
tikslai ir sudarytos sąlygos imtis veiksmų 
siekiant vykdyti ES užsienio politika ir
aukšto lygio bendradarbiavimu visose 
tarptautinių santykių srityse pagrįstų 
taisyklių ir vertybių;

Or. en

Pakeitimas 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių srityse. Šiuo 
reglamentu numatyta veiksmų įvairovė 
turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių, įskaitant jų kultūrinį 
aspektą, srityse. Šiuo reglamentu numatyta 
veiksmų įvairovė turėtų padėti siekti tame 
Sutarties straipsnyje nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 404
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) žmogaus teisės yra vienas iš 
pagrindinių ES išorės veiksmų principų. 
Šioje priemonėje, be kita ko, turėtų būti 
nustatyti tikslai ir skatinamos bei 
apsaugomos žmogaus teisės, demokratija, 
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teisinė valstybė, pagrindinės laisvės, 
pagarba žmogaus orumui, lygybė ir 
solidarumas, laikomasi Jungtinių Tautų 
chartijos ir tarptautinės teisės principų 
kartu įtraukiant žmogaus teisių principus 
į visus kitus šiame reglamente nustatytus 
ir pagal jį vykdomus veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties 8 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga plėtoja 
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama sukurti Sąjungos 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi 
ir taikūs bendradarbiavimo santykiai. 
Šiuo reglamentu turėtų būti padedama 
siekti to tikslo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pastraipa neišbraukiama, bet perkeliama aukščiau.

Pakeitimas 406
Doru-Claudian Frunzulică

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties 8 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga plėtoja 
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama sukurti Sąjungos 

(3) Europos Sąjungos sutarties 8 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga plėtoja 
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama panaikinti nelygybę, 
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vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimo santykiai. Šiuo 
reglamentu turėtų būti padedama siekti to 
tikslo;

lyčių skirtumus ir sukurti Sąjungos 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimo santykiai. Šiuo 
reglamentu turėtų būti padedama siekti to 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 407
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties 8 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga plėtoja
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama sukurti Sąjungos 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimo santykiai. Šiuo 
reglamentu turėtų būti padedama siekti to 
tikslo;

(3) Europos Sąjungos sutarties 8 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga palaiko
ypatingus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, siekdama sukurti Sąjungos 
vertybėmis grindžiamą gerovės teisių, 
principų ir geros kaimynystės erdvę, kuriai 
būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo 
santykiai. Šiuo reglamentu turėtų būti 
padedama siekti to tikslo;

Or. en

Pakeitimas 408
Doru-Claudian Frunzulică

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
ES vystomojo bendradarbiavimo politiką 
taip pat prisidedama prie ES išorės 
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą, be to, šis 
tikslas turėtų papildyti ir sustiprinti 
valstybių narių vystomojo 
bendradarbiavimo politiką. Įgyvendinant 
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Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių 
šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos 
apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia 
siekiant panaikinti skurdą;

ES vystomojo bendradarbiavimo politiką 
taip pat prisidedama prie ES išorės 
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių 
šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos 
apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia 
siekiant panaikinti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
ES vystomojo bendradarbiavimo politiką 
taip pat prisidedama prie ES išorės 
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių 
šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos 
apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia 
siekiant panaikinti skurdą;

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
ES vystomojo bendradarbiavimo politiką 
taip pat prisidedama prie ES išorės 
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių 
šalių ekonominį, socialinį, kultūrinį, 
švietimo ir aplinkos apsaugos tvarų 
vystymąsi, pirmiausia siekiant panaikinti 
skurdą ir išsaugoti ilgai trunkančią taiką, 
užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti 
tarptautinį saugumą, kaip nustatyta ES 
sutarties 21 straipsnio 2 dalies c punkte;

Or. en

Pakeitimas 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
ES vystomojo bendradarbiavimo politiką
taip pat prisidedama prie ES išorės
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių
šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos 
apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia 
siekiant panaikinti skurdą;

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą, ir šiuo metu 
jis vis dar yra nepasiekiamas. 
Įgyvendinant ES vystomojo 
bendradarbiavimo politiką taip pat 
prisidedama prie ES išorės veiksmų tikslų,
nustatytų Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnio 2 dalies d punkte – visų pirma 
skatinti besivystančių šalių ekonominį, 
socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų
vystymąsi, pirmiausia siekiant panaikinti 
skurdą;

Or. fr

Pakeitimas 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) skurdo reiškinys apima visas sritis, 
kuriose abiejų lyčių žmonės kenčia 
nepriteklių ir įvairiose visuomenėse bei 
vietos bendruomenėse laikomi 
neprisitaikančiais. Pagrindiniai skurdo 
aspektai apima ekonominius, 
žmogiškuosius, politinius, socialinius bei 
kultūrinius ir savigynos gebėjimus. 
Skurdas susijęs su šiais žmogaus 
gebėjimais ar sritimis: vartojimu ir maisto 
užtikrinimu, sveikata, išsilavinimu, 
teisėmis, galėjimu būti išklausytam, 
žmonių saugumu, ypač vargingųjų, 
orumu ir tinkamu darbu. Todėl kova su 
skurdu bus sėkminga tik jeigu vienoda 
svarba bus teikiama investavimui į 
žmones (pirmiausia į sveikatą ir švietimą 
ir ŽIV / AIDS, gamtos išteklių (pvz., 
miškų, vandens, jūros išteklių ir 
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dirvožemio) apsaugą) siekiant apsaugoti 
kaimo gyvenvietes, ir investuojant į 
gerovės kūrimą (ypatingą dėmesį skiriant 
tokiems klausimams kaip verslumas, 
darbo vietų kūrimas, galimybė gauti 
kreditą, nuosavybės teisės ir 
infrastruktūra). Moterų įgalėjimas yra 
pagrindinis vystymosi apskritai aspektas, 
o lyčių lygybė turėtų būti pagrindine visų 
politinių strategijų dalis;

Or. en

Pakeitimas 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjunga užtikrina politikos 
suderinamumą vystymosi labui, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnį. Sąjunga 
turėtų atsižvelgti į įtakos besivystančioms 
šalims galinčius turėti vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, nes šie 
tikslai bus pagrindinis strategijos siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, kurie yra 
apibrėžti 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių 
Tautų priimtoje Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau –
Darbotvarkė iki 2030 m.), elementas45. 
Norint užtikrinti politikos suderinamumą 
darnaus vystymosi labui, įtvirtintą 
Darbotvarkėje iki 2030 m., reikia 
atsižvelgti į visų sričių politikos poveikį 
darniam vystymuisi visais lygmenimis: 
nacionaliniu, ES vidaus, kitų šalių vidaus ir 
pasauliniu;

(5) Sąjunga užtikrina politikos 
suderinamumą vystymosi labui, kaip to 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnį. Sąjunga 
turėtų atsižvelgti į įtakos besivystančioms 
šalims galinčius turėti vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, nes šie 
tikslai bus pagrindinis strategijos siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, kurie yra 
apibrėžti 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių 
Tautų priimtoje Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau –
Darbotvarkė iki 2030 m.), elementas45. 
Norint užtikrinti politikos suderinamumą 
darnaus vystymosi labui, įtvirtintą 
Darbotvarkėje iki 2030 m., reikia 
atsižvelgti į visų sričių politikos poveikį 
darniam vystymuisi visais lygmenimis: 
nacionaliniu, ES vidaus, kitų šalių vidaus ir 
pasauliniu; Sąjunga taip pat turėtų 
atsižvelgti į visų sričių politikos poveikį 
konfliktų eigai, propaguoti konfliktų 
suvaldymo požiūrį, grindžiamą patikima 
konfliktų analize visuose veiksmuose ir 
programose pagal šį reglamentą, siekiant 
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išvengti neigiamo poveikio ir kuo labiau 
padidinti teigiamą poveikį;

_________________ _________________

45 „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, 
2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Jungtinių 
Tautų aukščiausiojo lygio susitikime 
darnaus vystymosi klausimais
(A/RES/70/1).

45 „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, 
2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Jungtinių 
Tautų aukščiausiojo lygio susitikime 
darnaus vystymosi klausimais
(A/RES/70/1).

Or. en

Pakeitimas 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi 
siekti lyčių lygybės, nes tai – žmogaus 
teisė, socialinio teisingumo aspektas ir 
viena iš pagrindinių Sąjungos išorės 
politikos vertybių. SESV 8 straipsnyje 
nustatytas lyčių aspekto integravimo į 
visas ES veiklos sritis principas. Norint 
tinkamai įgyvendinti lyčių aspekto 
integravimą reikia skirti pakankamai 
išteklių ir užtikrinti skaidrumą lyčių 
lygybės skatinimo ir kovos su 
diskriminacija dėl lyties biudžeto eilutėse;

Or. en

Pakeitimas 414
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu (7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
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mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos.
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus 
vystymosi. Tai yra visuotinio masto, 
išsami bendra veiksmų programa, 
taikoma Sąjungai, jos valstybėms narėms 
ir jos partnerėms. Joje užtikrinama 
darnaus vystymosi ekonominių, socialinių 
ir su aplinka susijusių aspektų 
pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir 
siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė 
vieno nepalikti nuošalyje. Darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį 
reglamentą turėtų būti skiriama ypač 
daug dėmesio darnaus vystymosi tikslų 
tarpusavio sąsajoms ir integruotiems 
veiksmams, kuriais galima suderintai 
siekti papildomos naudos ir kelių tikslų;

mastu reikia vadovautis taisyklėmis ir 
vertybėmis grindžiama pasauline tvarka, 
kurios pagrindinis principas –
daugiašališkumas, o branduolys –
Jungtinės Tautos. Šiuo atžvilgiu šiame 
reglamente nustatyta politinė sistema 
turėtų būti grindžiama Europos ir 
tarptautiniais susitarimais, įskaitant 
Darbotvarkę iki 2030 m., Paryžiaus
susitarimą dėl klimato kaitos, Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkę, Visuotinę 
Europos Sąjungos užsienio ir saugumo 
politikos strategiją ir naują Europos 
konsensusą dėl vystymosi;

_________________

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. en



AM\1172161LT.docx 19/164 PE632.090v01-00

LT

Pakeitimas 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams,
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą, siekti darnaus vystymosi ir 
propaguoti taikią, teisingą ir įtraukią 
visuomenę, taip pat skatinti taikią, 
teisingą ir įtraukią visuomenę. Tai yra 
visuotinio masto, išsami bendra veiksmų 
programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje ir pirmiausia padėti esantiems 
nepalankiausioje padėtyje. Darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų nepakenkiant kitiems 
tikslams;

_________________ _________________
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57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. en

Pakeitimas 416
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
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Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti vadovaujamasi pirmiau 
minėtuose susitarimuose nustatytais 
principais ir tikslais ir skiriama ypač daug 
dėmesio darnaus vystymosi tikslų 
tarpusavio sąsajoms ir integruotiems
veiksmams, kuriais galima suderintai siekti 
papildomos naudos ir kelių tikslų;

_________________ _________________

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. it

Pagrindimas

Būtina labiau pabrėžti tarptautinių susitarimų darnaus vystymosi srityje svarbą.

Pakeitimas 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, 
o branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusias su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindiniai principai – daugiašališkumas
ir tautų suverenumas, o branduolys –
Jungtinės Tautos. Darbotvarkė iki 2030 m., 
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos57

ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusias su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
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naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

_________________ _________________

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. fr

Pakeitimas 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 



AM\1172161LT.docx 23/164 PE632.090v01-00

LT

susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių, kultūrinių, 
švietimo ir su aplinka susijusių aspektų 
pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir 
siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė vieno 
nepalikti nuošalyje. Darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti siekiama darnaus vystymosi 
tikslų ir vykdyti integruotus veiksmus, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

_________________ _________________

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. en

Pakeitimas 419
Marietje Schaake

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

(7a) Darbotvarkė iki 2030 m., 
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos1a

ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkė2a yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus 
vystymosi. Tai yra visuotinio masto, 
išsami bendra veiksmų programa, 
taikoma Sąjungai, jos valstybėms narėms 
ir jos partnerėms. Joje užtikrinama 
darnaus vystymosi ekonominių, socialinių 
ir su aplinka susijusių aspektų 
pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir 
siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė 
vieno nepalikti nuošalyje. Darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Nustatant tikslus ir pagal šį reglamentą 
įgyvendinant veiksmus turėtų būti 
skiriama ypač daug dėmesio darnaus 
vystymosi tikslų tarpusavio sąsajoms ir 
integruotiems veiksmams, kuriais galima 
suderintai siekti papildomos naudos ir 
kelių tikslų;

_________________

1a Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d.
Niujorke.

2a 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m.
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Or. en

Pakeitimas 420
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kadangi dauguma Užsachario 
Afrikos šalių gyventojų yra paaugliai ir 
jaunuoliai; kadangi kiekviena šalis yra 
kompetentinga priimti sprendimą dėl savo 
demografijos politikos, demografiniai 
uždaviniai turi būti sprendžiami 
visuotinai, siekiant užtikrinti esamoms ir 
būsimoms kartoms galimybes darniai
realizuoti visą jų potencialą;

Or. fr

Pakeitimas 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę 
su kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų 
išorės veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 

(8) Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., 
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos,
Europos konsensusas dėl vystymosi, Adis 
Abebo veiksmų darbotvarkė ir Visuotinė 
Europos Sąjungos užsienio ir saugumo 
politikos strategija (toliau – Visuotinė 
strategija)59yra šio reglamento taikymo
pagrindas. Sąjunga turėtų stiprinti 
partnerystės ryšius, skatinti dialogą 
politikos klausimais ir bendrai spręsti 
visuotinius susirūpinimą keliančius 
uždavinius. Jos veiksmais turėtų būti 
remiami Sąjungos pagrindiniai interesai, 
principai ir vertybės visais aspektais, 
įskaitant demokratijos ir žmogaus teisių 
skatinimą, taikos išsaugojimą ir 
stiprinimą, konfliktų prevenciją,
branduolinės saugos užtikrinimą,
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių priverstinės migracijos ir 



PE632.090v01-00 26/164 AM\1172161LT.docx

LT

nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

perkėlimo priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, sudarant
sąlygas kurti tarptautinę asmenų, kurie 
buvo perkelti dėl klimato kaitos arba 
aplinkos būklės blogėjimo, teisinę sistemą, 
kovos su klimato kaita, sąžiningos, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir žmogaus 
teises atitinkančios prekybos politikos, 
ekonominės diplomatijos ir ekonominio 
bendradarbiavimo rėmimą bei Sąjungos 
politikos tarptautinio aspekto stiprinimą. 
Gindama savo pagrindinius interesus, 
principus ir vertybes Sąjunga turėtų 
laikytis aukštų socialinių, darbo ir aplinkos 
standartų, teisinės valstybės, tarptautinės 
teisės ir žmogaus teisių apsaugos principų 
ir juos skatinti. Įsipareigojimas gerbti, 
propaguoti ir saugoti žmogaus teises bei 
demokratinius principus yra vienas 
svarbiausių Sąjungos sutartinių santykių 
su trečiosiomis šalims elementų;

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi ES vystomojo 
bendradarbiavimo politine sistema, kaip 
nustatyta Lisabonos sutartyje, Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos. 
Taip pat turėtų būti vadovaujamasi
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kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos
skatinti;

penkiais prioritetais, nustatytais 
Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategijoje (toliau –
Visuotinė strategija)59, pristatytoje 2016 m.
birželio 19 d., kurioje pateikiama Sąjungos 
vizija ir, palaikant partnerystę su kitais, 
vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant paramą siekiant 
panaikinti skurdą, kovą su visų formų 
nelygybe, visų pirma lyčių nelygybe, taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos ir 
priverstinio perkėlimo priežasčių šalinimą 
ir pagalbą gyventojams, šalims ir 
regionams, nukentėjusiems nuo gaivalinių 
nelaimių ar žmogaus sukeltų nelaimių,
sąžiningos, žmogaus teises atitinkančios ir 
lyčių atžvilgiu teisingos prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės principo, tarptautinės 
teisės ir žmogaus teisių ir jas skatinti;

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 423
Elly Schlein, Norbert Neuser
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos
skatinti;

(8) šio reglamento įgyvendinimas
turėtų būti grindžiamas ES vystomojo 
bendradarbiavimo politine sistema, kaip 
nustatyta Lisabonos sutartyje, Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos. 
Taip pat turėtų būti vadovaujamasi 
penkiais prioritetais, nustatytais 
Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategijoje (toliau –
Visuotinė strategija)59, pristatytoje 2016 m.
birželio 19 d., kurioje pateikiama Sąjungos 
vizija ir, palaikant partnerystę su kitais, 
vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant paramą siekiant 
panaikinti skurdą, kovą su visų formų 
nelygybe, taikos išsaugojimą, konfliktų 
prevenciją, tarptautinio saugumo 
stiprinimą, pagrindinių priverstinio 
perkėlimo priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, sąžiningos, 
žmogaus teises atitinkančios ir lyčių 
atžvilgiu teisingos prekybos politikos, 
ekonominės diplomatijos ir ekonominio 
bendradarbiavimo rėmimą, skaitmeninių 
sprendimų ir technologijų skatinimą bei 
Sąjungos politikos tarptautinio aspekto 
stiprinimą. Gindama savo interesus 
Sąjunga turėtų laikytis aukštų socialinių ir 
aplinkos standartų, teisinės valstybės
principo, tarptautinės teisės ir žmogaus 
teisių ir juos skatinti;

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 



AM\1172161LT.docx 29/164 PE632.090v01-00

LT

stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant ilgalaikės taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos ir 
gyventojų perkėlimo priežasčių šalinimą ir 
pagalbą gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, įtraukaus ir 
tinkamos kokybės šveitimo, kaip vystymosi 
ir skurdo panaikinimo priemonės, 
skatinimą prekybos politikos, ekonominės
ir kultūrinės diplomatijos ir ekonominio 
bendradarbiavimo rėmimą, skaitmeninių 
sprendimų ir technologijų, visų pirma 
padedančių apsaugoti kultūros paveldą 
konfliktinėse teritorijose, skatinimą bei 
Sąjungos politikos tarptautinio aspekto 
stiprinimą. Gindama savo interesus 
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Sąjunga turėtų laikytis aukštų socialinių ir 
aplinkos standartų, teisinės valstybės, 
tarptautinės teisės ir žmogaus teisių 
apsaugos principų ir juos skatinti;

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 425
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 

(8) šiame reglamente nustatyti tikslai, 
be kita ko, turėtų būti grindžiami penkiais 
prioritetais, nustatytais Visuotinėje 
Europos Sąjungos užsienio ir saugumo 
politikos strategijoje (toliau – Visuotinė 
strategija)59, pristatytoje 2016 m. birželio 
19 d., kurioje pateikiama Sąjungos vizija ir, 
palaikant partnerystę su kitais, vykdomų 
bendrų ir atsakingų išorės veiksmų 
pagrindas, siekiant skleisti Sąjungos 
vertybes ir užtikrinti interesus. Sąjunga 
turėtų stiprinti partnerystės ryšius, skatinti 
dialogą politikos klausimais ir bendrai 
spręsti visuotinius susirūpinimą keliančius 
uždavinius. Jos veiksmais turėtų būti 
remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
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skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga ir jos partneriai 
skatins aukštų socialinių ir aplinkos 
standartų, teisinės valstybės, tarptautinės 
teisės ir žmogaus teisių apsaugos principų;

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 



PE632.090v01-00 32/164 AM\1172161LT.docx

LT

politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti; Vykdydama tai, ką laiko savo 
išorės veiksmais, Europos Sąjunga privalo 
paisyti valstybių suvereniteto.

_________________ _________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. fr

Pakeitimas 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją,
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tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos
skatinti;

branduolinės saugos užtikrinimą,
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

_________________ s

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

Or. en

Pakeitimas 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
didinti atsparumą;

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, apsaugoti aplinką ir biologinę 
įvairovę, kovoti su klimato kaita, nė vieno 
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nepalikti nuošalyje ir didinti atsparumą;

_________________ _________________

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Or. en

Pakeitimas 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
didinti atsparumą;

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, apsaugoti aplinką ir kovoti su 
klimato kaita, nė vieno nepalikti nuošalyje 
ir didinti atsparumą;

_________________ _________________

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Or. en

Pakeitimas 430
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Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
didinti atsparumą;

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje, 
apsaugoti aplinką, kovoti su klimato kaita
ir didinti atsparumą;

_________________ _________________

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Or. en

Pakeitimas 431
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60

nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Skurdo 
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bendradarbiavimo politikos esmė –
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
didinti atsparumą;

panaikinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe, principas, pagal kurį nė vienas 
neturi būti paliktas nuošalyje, ir 
atsparumo didinimas turi būti šio 
reglamento įgyvendinimo pagrindas;

_________________ _________________

602017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

602017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Or. it

Pagrindimas

Konsensusas turi būti laikomas Sąjungos veiksmų vystymosi srityje kertiniu akmeniu

Pakeitimas 432
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų įgyvendinta nauja 
tarptautinė sistema, nustatyta 
Darbotvarkėje iki 2030 m., Visuotinėje 
strategijoje ir Konsensuse, šiuo 
reglamentu turėtų būti siekiama didinti 
Sąjungos išorės veiksmų suderinamumą ir 
veiksmingumą, per supaprastintą priemonę 
sutelkiant pastangas į geresnį įvairių sričių 
išorės veiksmų politikos įgyvendinimą;

(10) Darbotvarkė iki 2030 m., Visuotinė 
strategija ir Konsensusas sudaro šio 
reglamento, kurio tikslas didinti Sąjungos 
išorės veiksmų suderinamumą, 
nuoseklumą ir veiksmingumą, per 
supaprastintą priemonę sutelkiant 
pastangas į geresnį įvairių sričių išorės 
veiksmų politikos įgyvendinimą, politinį 
pagrindą kartu atsižvelgiant į ES 
vertybėmis ir teisėmis pagrįstą požiūrį į 
išorės santykius;

Or. en

Pakeitimas 433
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų įgyvendinta nauja 
tarptautinė sistema, nustatyta 
Darbotvarkėje iki 2030 m., Visuotinėje 
strategijoje ir Konsensuse, šiuo reglamentu
turėtų būti siekiama didinti Sąjungos išorės 
veiksmų suderinamumą ir veiksmingumą, 
per supaprastintą priemonę sutelkiant 
pastangas į geresnį įvairių sričių išorės 
veiksmų politikos įgyvendinimą;

(10) kad būtų įgyvendinta nauja 
tarptautinė sistema, nustatyta 
Darbotvarkėje iki 2030 m., kurią papildo 
ES Visuotinė strategija ir Konsensuse, 
šiuo reglamentu turėtų būti siekiama didinti 
Sąjungos išorės veiksmų suderinamumą ir 
veiksmingumą, per supaprastintą priemonę 
sutelkiant pastangas į geresnį įvairių sričių 
išorės veiksmų politikos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 434
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) politinėje sistemoje nustatyti 
politiniai uždaviniai turėtų būti paversti 
geografinėmis ir teminėmis 
programavimo sistemomis, kurios 
nustatomos priimant deleguotąjį aktą. Šia 
sistema turėtų būti užtikrinamas įvairių 
konkrečių šalių, tarpvalstybinių, 
regioninių ir tarpregioninių 
programavimo dokumentų nuoseklumas. 
Šalies ir teminėse strategijose turėtų būti 
nustatyti aiškūs ir išmatuojami tikslai 
pagal kiekvieną politinę sritį, paramos 
gavėją arba regioną. Šių tikslų turėtų būti 
siekiama taikant priemones ir imantis 
veiksmų. Kartu su kiekvienu tikslu turėtų 
būti nustatomas vienas arba daugiau 
veiklos rezultatų rodiklių, kad būtų 
galima reguliariai įvertinti pažangą;

Or. en
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Pakeitimas 435
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio 
požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau 
reaguojama į nestabilumo padėtį, 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir 
užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį 
dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos 
mažinimą, prevenciją, padarinių
švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia 
dėti daugiau pastangų skatinant greitą 
atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti prisidedama prie 
atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje vykdant greitojo reagavimo 
veiksmus;

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio 
požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau 
reaguojama į nestabilumo padėtį, 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir 
užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį 
dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos 
mažinimą, prevenciją, padarinių 
švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia 
dėti daugiau pastangų skatinant greitą 
atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti prisidedama prie 
atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje vykdant greitojo reagavimo 
veiksmus ir tinkamai atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus atskaitomybės, 
skaidrumo, nuoseklumo, suderinamumo 
ir papildomumo principus.

_________________ _________________

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

Or. en

Pakeitimas 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio 
požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau 
reaguojama į nestabilumo padėtį, 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir 
užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį 
dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos 
mažinimą, prevenciją, padarinių 
švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia 
dėti daugiau pastangų skatinant greitą 
atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti prisidedama prie 
atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje vykdant greitojo reagavimo 
veiksmus;

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško, prevencinio 
ir ilgalaikio požiūrio, pagal kurį būtų 
veiksmingiau reaguojama į nestabilumo 
padėtį, gaivalines ir žmogaus sukeltas 
nelaimes ir užsitęsusias krizes. Reikia 
atkreipti didesnį dėmesį ir siekti bendro 
požiūrio į rizikos mažinimą, prevenciją, 
padarinių švelninimą ir pasirengimą; taip 
pat reikia dėti daugiau pastangų skatinant 
greitą atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje vykdant greitojo reagavimo 
veiksmus;

_________________ _________________

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

Or. en

Pakeitimas 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio 
požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau 

(11) atsižvelgiant į Visuotinę strategiją 
ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programą
(2015–2030 m.)61, reikėtų pripažinti, kad 
nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia 
pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio 
požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau 
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reaguojama į nestabilumo padėtį, 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir 
užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį 
dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos 
mažinimą, prevenciją, padarinių 
švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia 
dėti daugiau pastangų skatinant greitą 
atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti prisidedama prie 
atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje vykdant greitojo reagavimo 
veiksmus;

reaguojama į nestabilumo padėtį, 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir 
užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį 
dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos 
mažinimą, prevenciją, padarinių 
švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia 
dėti daugiau pastangų skatinant greitą 
atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti prisidedama prie 
atsparumo didinimo ir humanitarinės 
pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi 
srityje, įskaitant greitojo reagavimo 
veiksmus;

_________________ _________________

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m.
birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programa“
(A/RES/69/283).

Or. en

Pakeitimas 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė; reikia 
pažymėti, kad parama vystymuisi būna 
veiksmingesnė, jeigu ją teikiantis 
subjektas palaiko stiprius kultūrinius 
ryšius su atitinkama šalimi; taigi valstybės 
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narės gali veiksmingiau vykdyti tikslinius 
veiksmus nei Europos Sąjunga, nes jos 
turi istorinių ir kultūrinių sąsajų su 
daugeliu besivystančių šalių;

Or. fr

Pakeitimas 439
Doru-Claudian Frunzulică

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus,
nuoseklumą, suderinamumą, įtraukių 
vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse,
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse,
Sąjunga, atsižvelgdama į savo įvairiais 
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srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

būdais teikiamą paramą vystymuisi turėtų
taikyti vystymosi veiksmingumo
principus – besivystančių šalių 
atsakomybė už savo vystymosi prioritetus, 
dėmesio sutelkimas į rezultatus, įtraukių 
vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, nuoseklumas, suderinamumas,
dėmesio sutelkimas į rezultatus, įtraukių 
vystymosi partnerysčių kūrimas, abipusis
skaidrumas ir atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 442
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 

(12) atsižvelgiant į Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi 
veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti 
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Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, 
įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto 
lygio forume ir priminti Konsensuse, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti taikomi vystymosi 
veiksmingumo principai – besivystančių 
šalių atsakomybė už savo vystymosi 
prioritetus, nuoseklumas, suderinamumas,
dėmesio sutelkimas į rezultatus, įtraukių 
vystymosi partnerysčių kūrimas, 
skaidrumas ir atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 443
Urmas Paet

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą.
Galimybė pasinaudoti pagrindinėmis 
paslaugomis ir jų teikimas yra esminis 
siekiant vystymosi rezultatų ir darnaus 
vystymosi tikslų. Atsižvelgdama į 
Konsensusą, ES įsipareigojo padėti 
partneriams gerinti esminių viešųjų 
pagrindinių paslaugų teikimą, pvz., 
sveikatos, švietimo, mitybos, vandens 
tiekimo, sanitarijos ir higienos ir 
socialinės apsaugos paslaugos, ir 
užtikrinti teisingą apsirūpinimą maistu, 
deramą ir įperkamą būstą bei gerinti 
greitai augančių miestų gyventojų 
gyvenimo kokybę. Visų pirma, kaip sutarta 
Konsensuse, tikimasi, kad vykdant 
veiksmus pagal šį reglamentą 20 proc. 
oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
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socialinei raidai;

Or. en

Pakeitimas 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, vykdant 
veiksmus pagal šį reglamentą ne mažiau 
kaip 20 proc. oficialios paramos turėtų 
būti skirta vystymuisi, finansuojamos 
pagal šį reglamentą, bus skiriama socialinei 
įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai,
daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms 
socialinėms paslaugoms, visų pirma 
sveikatos ir švietimo paslaugoms, 
atsižvelgiant į lyčių lygybę ir moterų 
įgalėjimą. 10 proc. oficialios pagalbos 
vystymuisi, kuri finansuojama pagal šį 
reglamentą, skiriama švietimui, siekiant šį 
rodiklį 2030 m. padidinti iki 15 proc.;

Or. en

Pakeitimas 445
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą. Be to, pagal Konsensusą 
ir ES mitybos veiksmų planą ypatingas 
dėmesys turėtų būti skirtas kovai su 
mitybos nepakankamumu;

Or. it

Pagrindimas

Mityba yra svarbi tema paramos vystymuisi srityje ir turi būti paminėta.

Pakeitimas 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant švietimą ir 
kultūrą, lyčių lygybę ir moterų bei vaikų
įgalėjimą siekiant tvaraus vystymosi;
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Or. en

Pakeitimas 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, vykdant 
veiksmus pagal šį reglamentą 20 proc. 
oficialios paramos turėtų būti skiriama
vystymuisi, finansuojamos pagal šį 
reglamentą, bus skiriama socialinei 
įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai;

Or. en

Pakeitimas 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus,
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, 20 proc. 
oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, turėtų 
būti skiriama socialinei įtraukčiai ir 
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skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

žmogaus socialinei raidai, ypatingą dėmesį 
skiriant pagrindinėms socialinėms 
paslaugoms, ypač sveikatos ir švietimo 
paslaugoms, įskaitant mitybą, švietimą ir 
socialinę apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 449
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai;

Or. en

Pakeitimas 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) vaikai ir jaunimas yra labai 
svarbūs pokyčių iniciatoriai ir prisideda 
prie Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo, kaip pripažįstama Europos 
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konsensuse dėl vystymosi ir Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje. Pagal šį 
reglamentą vykdant Sąjungos išorės 
veiksmus ypatingą dėmesį reikėtų skirti jų 
poreikiams ir įgalėjimui ir padėti 
pasinaudoti jų, kaip pagrindinių pokyčių 
iniciatorių, potencialu, investuojant į 
žmogaus socialinę raidą ir socialinę 
įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) vaikai ir jaunimas yra labai 
svarbūs pokyčių iniciatoriai ir prisideda 
prie Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo, kaip pripažįstama Europos 
konsensuse dėl vystymosi ir Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje. Pagal šį 
reglamentą vykdant Sąjungos išorės 
veiksmus ypatingas dėmesys bus 
skiriamas jų teisėms ir įgalėjimui ir bus 
padedama pasinaudoti jų, kaip 
pagrindinių pokyčių iniciatorių, 
potencialu, investuojant į žmogaus 
socialinę raidą ir socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(13a) pagal esamus įsipareigojimus, 
numatytus Antrajame ES lyčių lygybės 
veiksmų plane, lyčių lygybė turėtų būti ne 
mažiau kaip 85 proc. OPV lėšomis 
finansuojamų programų pagrindinis arba 
svarbus tikslas. Be to, 20 proc. visos 
oficialios paramos vystymuisi pagal šį 
reglamentą pagrindinis tikslas turėtų būti 
lyčių lygybė. Šie įsipareigojimai bus 
atspindėti konkrečiuose tiksluose pagal 
visus priemonės ramsčius;

Or. en

Pakeitimas 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) pagal esamus įsipareigojimus, 
numatytus Antrajame ES lyčių lygybės 
veiksmų plane, ne mažiau kaip 85 proc. 
oficialios paramos vystymuisi (OPV), 
finansuojamos pagal šį reglamentą, 
pagrindinis ar svarbus tikslas turėtų būti 
lyčių lygybė ir moterų ir mergaičių teisės 
bei įgalėjimas visose geografinėse ir 
teminėse programose, kasmet ir per visą 
jų veiksmų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 454
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) ne mažiau kaip 85 proc. oficialios 
paramos vystymuisi lėšomis finansuojamų 
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geografinių ir teminių programų 
pagrindinis arba svarbus tikslas turėtų 
būti lyčių lygybė. Be to, 20 proc. visos 
oficialios paramos vystymuisi pagrindinis 
tikslas turėtų būti lyčių lygybė;

Or. en

Pakeitimas 455
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) laikantis principo „daugiau už 
daugiau“, šalims, kurios imasi tinkamų 
arba netinkamų veiksmų demokratijos, 
žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse, 
bus taikomos teigiamos ir neigiamos 
finansinės paskatos;

Or. en

Pakeitimas 456
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) vaikai ir jaunimas yra labai 
svarbūs pokyčių iniciatoriai ir prisideda 
prie Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo, kaip pripažįstama Europos 
konsensuse dėl vystymosi ir Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje. Pagal šį 
reglamentą vykdant Sąjungos išorės 
veiksmus ypatingas dėmesys bus 
skiriamas jų poreikiams ir įgalėjimui ir 
bus padedama pasinaudoti jų, kaip 
pagrindinių pokyčių iniciatorių, 
potencialu, investuojant į žmogaus 
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socialinę raidą ir socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) pagal esamus įsipareigojimus, 
numatytus Antrajame ES lyčių lygybės 
veiksmų plane, lyčių lygybė turėtų būti ne 
mažiau kaip 85 proc. OPV lėšomis 
finansuojamų programų pagrindinis arba 
svarbus tikslas. Be to, 20 proc. visos 
oficialios paramos vystymuisi pagal šį 
reglamentą pagrindinis tikslas turėtų būti 
lyčių lygybė. Šie įsipareigojimai bus 
atspindėti konkrečiuose tiksluose pagal 
visus priemonės ramsčius;

Or. en

Pakeitimas 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) šiame reglamente ypatingas 
dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo, ypač 
mergaičių ir jaunų moterų, teisėms ir 
įgalėjimui, tuo pat metu prisidedant prie 
jų, kaip pagrindinių pokyčių iniciatorių, 
potencialo panaudojimo ir investuojant į 
žmogaus raidą bei socialinę įtrauktį;

Or. en
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Pakeitimas 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) pagal šį reglamentą vykdant 
Sąjungos vystymosi politiką ypatingas 
dėmesys bus skiriamas vaikų ir jaunimo 
poreikiams ir įgalėjimui ir bus padedama 
pasinaudoti jų, kaip pagrindinių pokyčių 
iniciatorių, potencialu, investuojant į 
žmogaus socialinę raidą ir socialinę 
įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) pagal šį reglamentą ypatingas 
dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo, ypač 
mergaičių ir jaunų moterų, teisėms ir 
įgalėjimui, tuo pat metu prisidedant prie 
jų, kaip pagrindinių pokyčių iniciatorių, 
potencialo panaudojimo ir investuojant į 
žmogaus raidą bei socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 461
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kai įmanoma ir tikslinga, Sąjungos 
išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir 
vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, 
skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais 
išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie 
Priemonės ypatybių ir tikslų, ir, 
pageidautina, pagrįstais šalies partnerės 
rezultatų sistema;

(14) Komisija turėtų nustatyti aiškius 
stebėsenos ir vertinimo mechanizmus, 
siekdama užtikrinti, kad pagal šį 
reglamentą nustatyti ir įgyvendinami 
tikslai ir veiksmai išliktų svarbūs ir 
įvykdomi, ir reguliariai vertinti pažangą. 
Šiuo tikslu prie kiekvieno tikslo turėtų 
būti nustatomi iš anksto apibrėžti, 
skaidrūs, susiję su konkrečia šalimi ir 
išmatuojami rodikliai, kai įmanoma, 
pagrįsti šalies partnerės ir (arba) paramos 
gavėjo rezultatų sistema. Pažanga turėtų 
būti stebima bent kartą per metus siekiant 
nustatyti, ar skirti atlygį už veiklos
rezultatus, o apie tokios stebėsenos 
rezultatus reikėtų reguliariai informuoti 
Europos Parlamentą;

Or. en

Pakeitimas 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kai įmanoma ir tikslinga, Sąjungos 
išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir 
vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, 
skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais 
išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie 
Priemonės ypatybių ir tikslų, ir, 
pageidautina, pagrįstais šalies partnerės 
rezultatų sistema;

(14) Sąjungos išorės veiksmų rezultatus 
reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto 
apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai 
skirtais išmatuojamais rodikliais, 
pritaikytais prie Priemonės ypatybių ir 
tikslų, ir pagrįstais šalies partnerės 
rezultatų sistema. Apie vertinimą 
reguliariai bus pranešama Europos 
Parlamentui ir jis bus skelbiamas viešai;

Or. en

Pakeitimas 463
Urmas Paet
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) vaikai ir jaunimas yra labai 
svarbūs pokyčių iniciatoriai ir prisideda 
prie Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo, kaip pripažįstama Europos 
konsensuse dėl vystymosi ir Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje. Pagal šį 
reglamentą vykdant Sąjungos išorės 
veiksmus ypatingas dėmesys bus 
skiriamas jų poreikiams ir įgalėjimui ir 
bus padedama pasinaudoti jų, kaip 
pagrindinių pokyčių iniciatorių, 
potencialu, investuojant į žmogaus 
socialinę raidą ir socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuo reglamentu turėtų būti 
prisidedama prie bendro Sąjungos tikslo –
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo 
laikotarpiu oficialiai paramai vystymuisi 
skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių 
pajamų. Atsižvelgiant į tai, bent 92 proc.
finansavimo pagal šį reglamentą turėtų 
būti skiriama veiksmams, parengtiems 
užtikrinant atitiktį Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems 
oficialios paramos vystymuisi kriterijams;

(15) šiuo reglamentu būtina prisidėti
prie bendro Sąjungos tikslo – Darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu 
oficialiai paramai vystymuisi skirti
0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. 
Šis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas 
aiškiomis ES ir jos valstybių narių 
veiksmų gairėmis, kuriose nustatyti šio 
tikslo terminai ir pasiekimo būdai. 
Atsižvelgiant į tai, bent 95 proc.
finansavimo pagal šį reglamentą turėtų 
būti skiriama veiksmams, parengtiems 
užtikrinant atitiktį Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems 
oficialios paramos vystymuisi kriterijams;

Or. en
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Pakeitimas 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuo reglamentu turėtų būti 
prisidedama prie bendro Sąjungos tikslo –
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo 
laikotarpiu oficialiai paramai vystymuisi 
skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių 
pajamų. Atsižvelgiant į tai, bent 92 proc.
finansavimo pagal šį reglamentą turėtų 
būti skiriama veiksmams, parengtiems 
užtikrinant atitiktį Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems 
oficialios paramos vystymuisi kriterijams;

(15) šiuo reglamentu turėtų būti 
prisidedama prie bendro Sąjungos tikslo –
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo 
laikotarpiu oficialiai paramai vystymuisi 
skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių 
pajamų. Atsižvelgiant į tai, bent 97 proc.
finansavimo pagal šį reglamentą turėtų 
būti skiriama veiksmams, parengtiems 
užtikrinant atitiktį Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems 
oficialios paramos vystymuisi kriterijams;

Or. en

Pakeitimas 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų 
skiriami tam, kam jų labiausiai reikia, ypač 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
šalims, kuriose yra nestabili padėtis ir 
vyksta konfliktai, šis reglamentas turėtų
padėti įgyvendinti bendrą tikslą –
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo 
laikotarpiu mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims skirti 0,20 proc. Sąjungos bendrųjų 
nacionalinių pajamų;

(16) siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų 
skiriami tam, kam jų labiausiai reikia, ypač 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
šalims, kuriose yra nestabili padėtis ir 
vyksta konfliktai, šis reglamentas turi
padėti įgyvendinti bendrą tikslą –
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo 
laikotarpiu mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims skirti 0,20 proc. Sąjungos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti pagrįstas aiškiomis ES ir jos 
valstybių narių veiksmų gairėmis, kuriose 
nustatyti šio tikslo terminai ir pasiekimo 
būdai;
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Or. en

Pakeitimas 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir kitoms
nestabilioms ir skurdžiausioms šalims, ir
temine prasme – siekiant žmonių 
saugumo, saugios ir reguliarios 
migracijos, kvoti su klimato kaita, 
aplinkos būklės blogėjimu, kova su 
nelygybe ir prisidėti prie žmogaus teisių ir 
lyčių lygybės pagal Darbotvarkę iki 
2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, ypač mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, – tiek temine 
prasme – demokratijai ir žmogaus teisėms, 
lyčių lygybei, darniam vystymuisi, skurdo 
panaikinimui, kovai su nelygybe,
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saugumui, migracijai, klimato kaitai ir
biologinei įvairovei, pasaulinio masto 
grėsmėms aplinkai ir visuomenės 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai, švietimui ir kultūrai, jaunimo 
įtraukčiai, piliečių dalyvavimui, geram 
valdymui, lyčių lygybei, demokratijai ir
žmogaus teisėms;

Or. en

Pakeitimas 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – darniam vystymuisi, skurdo 
panaikinimui, saugumui, taikai, klimato 
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kaitai, aplinkos būklės blogėjimui r 
prisidėjimui įgyvendinant žmogaus teises
ir lyčių lygybę visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 471
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims arba šalims, kurios 
patiria spaudimą dėl išorės arba vidaus 
grėsmių, – tiek temine prasme – klimato 
kaitai, pilietinei visuomenei, žmogaus 
teisėms, demokratijai, teisinei valstybei, 
mažumų teisėms ir žodžio laisvei;

Or. en

Pakeitimas 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – demokratijai, žmogaus teisėms, 
teisinei valstybei, geram valdymui,
saugumui, migracijai, klimato kaitai;
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Or. en

Pakeitimas 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir aplinkos būklės blogėjimui ir
žmogaus teisėms;

Or. en

Pakeitimas 474
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) šis reglamentas turėtų padėti 
užtikrinti valstybės ir visuomenės 
atsparumą pasaulio visuomenės sveikatos 
srityje sprendžiant visuotinių grėsmių 
visuomenės sveikatai klausimus, 
stiprinant sveikatos sistemas, užtikrinant 
visuotinę sveikatos apsaugą, užkertant 
kelią užkrečiamosioms ligoms ir kovojant 
su jomis, taip pat padedant užtikrinti 
vaistų ir vakcinų prieinamumą visiems;

Or. fr

Pakeitimas 475
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos 
kaimynystės politikos įgyvendinimas ir 
regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip 
antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų 
strategijų ir politikos išorinių aspektų, 
įgyvendinimas. Tomis iniciatyvomis 
sukuriamas politinis pagrindas, kuriuo 
remiantis galima plėtoti tarpusavio 
atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir 
atsakomybės principais grindžiamus 
santykius su šalimis partnerėmis ir jų 
tarpusavio santykius;

(18) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos 
kaimynystės politikos įgyvendinimas ir 
regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip 
antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų 
strategijų ir politikos išorinių aspektų, 
įgyvendinimas. Tomis iniciatyvomis 
sukuriamas politinis pagrindas, kuriuo 
remiantis galima plėtoti tarpusavio 
atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir 
atsakomybės principais grindžiamus 
santykius su šalimis partnerėmis ir jų 
tarpusavio santykius. Tais atvejais, kai 
vienoje iš I priede nurodytų šalių gerokai 
arba sistemingai prastėja padėtis 
demokratijos, žmogaus teisių arba teisinės 
valstybės srityje, paramos teikimas turėtų 
būti sustabdytas;

Or. en

Pakeitimas 476
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos 
kaimynystės politikos įgyvendinimas ir 
regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip 
antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų 
strategijų ir politikos išorinių aspektų, 
įgyvendinimas. Tomis iniciatyvomis
sukuriamas politinis pagrindas, kuriuo 
remiantis galima plėtoti tarpusavio 

(18) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos 
kaimynystės politikos įgyvendinimas ir 
regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip 
antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų 
strategijų ir politikos išorinių aspektų, 
įgyvendinimas. Tomis iniciatyvomis
sukuriama papildoma politika ir politinis 
pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 
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atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir 
atsakomybės principais grindžiamus 
santykius su šalimis partnerėmis ir jų 
tarpusavio santykius;

tarpusavio atskaitomybės, bendrų 
įsipareigojimų ir atsakomybės principais 
grindžiamus santykius su šalimis 
partnerėmis ir jų tarpusavio santykius.
Veiklos rezultatais grindžiamas metodas 
yra vienas iš pagrindinių Europos 
kaimynystės politikos principų;

Or. en

Pakeitimas 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m. peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika62 siekiama 
pagrindinių Sąjungos politikos prioritetų –
stabilizuoti kaimynines šalis ir didinti jų 
atsparumą, visų pirma skatinant ekonominę 
plėtrą. Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

(19) Europos kaimynystės politika62

siekiama pagrindinių Sąjungos politikos 
prioritetų – gilinti demokratiją, propaguoti 
žmogaus teises, užtikrinti teisinės 
valstybės principo laikymąsi, stabilizuoti 
kaimynines šalis, didinti jų atsparumą, visų 
pirma skatinant ekonominę plėtrą. Siekiant 
šio tikslo, pagal peržiūrėtą Europos 
kaimynystės politiką daugiausia dėmesio 
skiriama keturioms prioritetinėms sritims: 
gero valdymo, demokratijos, teisinės 
valstybės ir žmogaus teisių sritims, visų 
pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
socialinę ir ekonominę plėtrą; kovą su 
jaunimo, visų pirma moterų ir aukštąsias 
mokyklas baigusių jaunuolių, nedarbu; 
saugumą; migraciją ir judumą, įskaitant 
pagrindinių neteisėtos migracijos ir 
priverstinio perkėlimo priežasčių šalinimą. 
Europos kaimynystės politikos skiriamasis 
požymis – diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais; kaimynystės politikos 
finansavimas yra pagrindinis bendrų 
problemų, pvz., neteisėtos migracijos ir 
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kovos su klimato kaita, sprendimo 
užtikrinimo svertas, taip pat priemonė 
pasitelkiant ekonomikos plėtrą ir geresnį 
valdymą padidinti klestėjimą, saugumą ir 
stabilumą. Turėtų būti didinamas 
Sąjungos paramos matomumas 
kaimyninėse šalyse. Pagal kaimynystės 
politiką ES derėjosi su daugeliu 
kaimynystės politikos šalių partnerių ir 
sudarė plataus užmojo išsamius ir 
visapusiškus laisvosios prekybos 
susitarimus. Šiais susitarimais siekiama 
ne tik gerinti patekimą į rinką ir skatinti 
investicijoms palankias sąlygas, bet ir 
padėti įgyvendinti bendrus kaimynystės 
politikos tikslus, tokius kaip tvari, įtrauki 
ir visiems naudinga ekonominė ir 
socialinė plėtra. Kiekvienos šalies 
partnerės ir Sąjungos pilietinė visuomenė, 
nacionaliniai parlamentai ir Europos 
Parlamentas turėtų dalyvauti derybų 
procesuose ir stebėti šių susitarimų 
įgyvendinimą. Todėl šiuo reglamentu 
turėtų būti remiamos derybos dėl šių 
susitarimų ir veiksmingas jų 
įgyvendinimas;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. fr

Pakeitimas 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
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kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių priverstinio 
perkėlimo priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
susidūrusiems su didesniu migracijos 
spaudimu. Europos kaimynystės politikos 
skiriamasis požymis – diferenciacija ir 
didesnė abipusė atsakomybė, pripažįstant 
skirtingą dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais. Veiksmais, kurių imamasi 
pagal šį reglamentą, taip pat turėtų būti 
siekiama Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų, 
susijusių su Europos kaimynystės politika, 
ir užtikrinamas visų tikslų politikos 
suderinamumą vystymosi labui;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. en

Pakeitimas 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
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kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą, 
kokybiško švietimo ir mokymo ir žmonių 
tarpusavio bendravimo metodo skatinimą; 
ekonominę ir socialinę plėtrą; saugumą; 
migraciją ir judumą, įskaitant pagrindinių 
neteisėtos migracijos ir priverstinio 
perkėlimo priežasčių šalinimą, be kita ko, 
taikant švietimą ir bendradarbiavimą 
kultūros klausimais. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. en

Pakeitimas 480
Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m. peržiūrėta62 Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 

(19) Europos kaimynystės politika62

siekiama stiprinti demokratiją, skatinti 
žmogaus teises ir teisinės valstybės 
principo laikymąsi, pagrindinių Sąjungos 
politikos prioritetų – stabilizuoti 
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Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais. Kaimynystės priemonės 
finansavimas yra pagrindinis svertas 
sprendžiant bendrus uždavinius;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. en

Pakeitimas 481
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant politines ir socialines 
reformas ir ekonominę plėtrą. Siekiant šio 
tikslo, pagal peržiūrėtą Europos 
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dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

kaimynystės politiką daugiausia dėmesio 
skiriama keturioms prioritetinėms sritims: 
gero valdymo, demokratijos, teisinės 
valstybės ir žmogaus teisių sritims, visų 
pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. en

Pakeitimas 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 

(19) 2015 m.62 peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
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ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

ekonominę plėtrą; saugumą; migracija ir 
judumas. Aplinkos tvarumas yra kita 
svarbi problema. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis –
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

_________________ _________________

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Or. en

Pakeitimas 483
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus 
aljansus dėl pagrindinių visuotinių 
uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu 
turėtų būti remiamas tolesnis glaudus 
Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą 
Afrikos ir ES strategiją ir remiantis būsimu 
AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita 
ko, laikantis žemyninio požiūrio į Afriką;

(20) šiuo reglamentu turėtų būti
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus 
aljansus dėl pagrindinių ir bendrų
visuotinių uždavinių. Visų pirma šiuo 
reglamentu turėtų būti remiamas tolesnis 
glaudus Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą 
Afrikos ir ES strategiją ir remiantis būsimu 
AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita 
ko, vienodomis sąlygomis užmezgant 
abiem pusėms naudingą ES ir Afrikos 
partnerystę;

Or. en
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Pakeitimas 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus 
aljansus dėl pagrindinių visuotinių 
uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu 
turėtų būti remiamas tolesnis glaudus 
Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą 
Afrikos ir ES strategiją ir remiantis būsimu 
AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita 
ko, laikantis žemyninio požiūrio į Afriką;

(20) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos partneriams toliau kurti tvirtus aljansus 
dėl pagrindinių visuotinių uždavinių. Visų 
pirma šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas tolesnis glaudus Sąjungos ir 
Afrikos Sąjungos bendradarbiavimas, 
atsižvelgiant į bendrą Afrikos ir ES 
strategiją ir remiantis būsimu AKR ir ES 
susitarimu po 2020 m., be kita ko, laikantis 
žemyninio požiūrio į Afriką;

Or. en

Pakeitimas 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) šiuo reglamentu reikėtų skatinti 
visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti 
Pekino veiksmų platformą ir Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą (ICDP) bei 
jų peržiūros konferencijų rezultatus ir 
įsipareigojama užtikrinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises. Juo bus 
propaguojama, saugoma ir įgyvendinama 
kiekvieno asmens teisė be diskriminacijos, 
prievartos ir smurto visiškai kontroliuoti 
ir laisvai bei atsakingai spręsti klausimus, 
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susijusius su jų seksualumu ir lytine bei 
reprodukcine sveikata. Šiuo reglamentu 
bus atkreiptas ypatingas dėmesys į tai, kad 
reikia užtikrinti galimybę visiems gauti 
kokybišką ir prieinamą išsamią 
informaciją apie lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą ir švietimą, įskaitant išsamų lytinį 
švietimą, ir naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) šiuo reglamentu taip pat turėtų 
būti prisidedama prie su prekyba susijusių 
Sąjungos išorės santykių aspektų, pvz., JT 
verslo ir žmogaus teisių pagrindinių 
principų, taip pat EBPO rekomendacijų 
daugiašalėms įmonėms įgyvendinimo ir 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
atliekant išsamų tiekimo grandinės 
patikrinimą, pvz., taikant Reglamentą 
(ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, 
tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
Sąjungos importuotojų prievolės dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo, 
Tvarumo susitarimą, įsipareigojimų pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 978/20121a(BLS 
reglamentas) įgyvendinimo, 
bendradarbiavimo pagal Miškų teisės 
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 
mediena (FLEGT) susitarimą ir pagalbos 
prekybai iniciatyvų srityse, siekiant 
užtikrinti nuoseklumą ir abipusę paramą 
tarp ES prekybos politikos ir vystymosi 
tikslų bei veiksmų;

_________________
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1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų 
muitų tarifų lengvatų sistema ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 
Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą ir 
papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos politika ir programomis. 
Kai tinkama, tai apima suderinamumą su 
makrofinansine parama ir jos 
papildomumą. Kad bendrų intervencinių 
priemonių poveikis siekiant bendro tikslo 
būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų 
būti leidžiama kartu naudoti ir pagal kitas 
Sąjungos programas skiriamą finansavimą, 
jei įnašais nekompensuojamos tos pačios 
išlaidos;

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 
Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą ir 
papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos politika ir programomis. 
Kai tinkama, tai apima suderinamumą su 
makrofinansine parama ir jos 
papildomumą. Kad bendrų intervencinių 
priemonių poveikis siekiant bendro tikslo 
būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų 
būti numatomos griežtos paramos 
sustabdymo sąlygos ir leidžiama kartu 
naudoti ir pagal kitas Sąjungos programas 
skiriamą finansavimą, jei įnašais 
nekompensuojamos tos pačios išlaidos;
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_________________ _________________

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).

65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 



PE632.090v01-00 72/164 AM\1172161LT.docx

LT

Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą ir 
papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos politika ir programomis. 
Kai tinkama, tai apima suderinamumą su 
makrofinansine parama ir jos 
papildomumą. Kad bendrų intervencinių 
priemonių poveikis siekiant bendro tikslo 
būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų 
būti leidžiama kartu naudoti ir pagal kitas 
Sąjungos programas skiriamą finansavimą, 
jei įnašais nekompensuojamos tos pačios 
išlaidos;

Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą ir 
papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos politika ir programomis. 
Kai tinkama, tai apima suderinamumą su 
makrofinansine parama ir jos 
papildomumą. Kad bendrų intervencinių 
priemonių poveikis siekiant bendro tikslo 
būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų 
būti numatomos griežtos paramos 
sustabdymo sąlygos ir leidžiama kartu 
naudoti ir pagal kitas Sąjungos programas 
skiriamą finansavimą, jei įnašais 
nekompensuojamos tos pačios išlaidos;

_________________ _________________

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).

65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.



AM\1172161LT.docx 73/164 PE632.090v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 489
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 
Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą ir 
papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos politika ir programomis. 
Kai tinkama, tai apima suderinamumą su 
makrofinansine parama ir jos 
papildomumą. Kad bendrų intervencinių 
priemonių poveikis siekiant bendro tikslo 
būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų 
būti leidžiama kartu naudoti ir pagal kitas 
Sąjungos programas skiriamą finansavimą, 
jei įnašais nekompensuojamos tos pačios 
išlaidos;

(21) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių, visų pirma 
Pasirengimo narystei paramos priemonės 
III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, 
Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, 
Euratomo sutartimi pagrįstos Europos 
branduolinės saugos priemonės, kuria 
papildoma Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
naujai pasiūlytos Europos taikos 
priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš 
ES biudžeto, suderinamumą, nuoseklumą
ir papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų 
sričių Sąjungos ir ES valstybių narių
politika ir programomis. Kai tinkama, tai 
apima suderinamumą su makrofinansine 
parama ir jos papildomumą. Kad bendrų 
intervencinių priemonių poveikis siekiant 
bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo 
reglamentu turėtų būti leidžiama kartu 
naudoti ir pagal kitas Sąjungos programas 
skiriamą finansavimą, jei įnašais 
nekompensuojamos tos pačios išlaidos;

_________________ _________________

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

63 COM(2018)465 final, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Pasirengimo narystei paramos priemonės
(PNPP III) pasiūlymas.

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).

64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos (OL L 163, 
1996 7 2, p. 1).
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65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

65 COM(2018)461 final, Tarybos 
sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos Sąjungos asociacijos ir Europos 
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

66 COM(2018)462 final, Tarybos 
reglamento dėl Euratomo sutartimi 
pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė, pasiūlymas.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.

67 C(2018)3800 final, Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos taikos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) šiame reglamente dar kartą turi 
būti patvirtinama, kad branduolinė sauga 
yra svarbi ES išorės veiksmų dalis, be to, 
juo turėtų būti palengvinamos sąlygos 
siekti reglamente nustatytų konkrečių 
bendradarbiavimo tikslų (EBSP). Todėl 
tais atvejais, kai šalis partnerė nuolat 
nepaiso pagrindinių branduolinės saugos 
standartų, pvz., susijusių tarptautinių 
TATENA konvencijų nuostatų, Espo ir 
Arhuso konvencijų ir vėlesnių jų 
pakeitimų, Sutarties dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo ir jos papildomų 
protokolų, nevykdo įsipareigojimų, 
susijusių su testavimu nepalankiausiomis 
sąlygomis ir kitomis panašiomis 
priemonėmis, ir nesiekia reglamente 
(EBSP) nustatytų bendradarbiavimo 
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tikslų, paramos pagal šį reglamentą 
teikimo atitinkamai šaliai klausimas turi 
būti nagrinėjamas iš naujo, o paramos 
teikimas gali būti visiškai arba iš dalies 
sustabdytas;

Or. en

Pakeitimas 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) šiame reglamente dar kartą turi 
būti patvirtinama, kad branduolinė sauga 
yra svarbi ES išorės veiksmų dalis, be to, 
juo turėtų būti palengvinamos sąlygos 
siekti reglamente nustatytų konkrečių 
bendradarbiavimo tikslų (EBSP). Todėl 
tais atvejais, kai šalis partnerė nuolat 
nepaiso pagrindinių branduolinės saugos 
standartų, pvz., susijusių tarptautinių 
TATENA konvencijų nuostatų, Espo ir 
Arhuso konvencijų ir vėlesnių jų 
pakeitimų, Sutarties dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo ir jos papildomų 
protokolų, nevykdo įsipareigojimų, 
susijusių su testavimu nepalankiausiomis 
sąlygomis ir kitomis panašiomis 
priemonėmis, ir nesiekia reglamente 
(EBSP) nustatytų bendradarbiavimo 
tikslų, paramos pagal šį reglamentą 
teikimo atitinkamai šaliai klausimas turi 
būti nagrinėjamas iš naujo, o paramos 
teikimas gali būti visiškai arba iš dalies 
sustabdytas;

Or. en

Pakeitimas 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) pagal šį reglamentą finansavimas 
taip pat turėtų būti skirtas veiksmams 
pagal tarptautinį programos „Kūrybiška 
Europa“ aspektą finansuoti, kurio 
įgyvendinimas turėtų būti vykdomas pagal 
Reglamentą „Kūrybiška Europa“;

Or. en

Pakeitimas 493
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagal šį reglamentą finansuojami 
veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal 
geografines programas, siekiant kuo labiau 
padidinti Sąjungos paramos poveikį ir 
priartinti Sąjungos veiksmus prie šalių 
partnerių ir gyventojų. Šį bendrą metodą, 
kai tinkama, reikėtų papildyti teminėmis 
programomis ir greitojo reagavimo 
veiksmais;

(23) pagal šį reglamentą finansuojami 
veiksmai gali būti skirstomi pagal 
geografines ir temines programas, siekiant 
kuo labiau padidinti Sąjungos paramos 
poveikį ir priartinti Sąjungos veiksmus prie 
šalių partnerių ir gyventojų, kartu remiant 
teminius prioritetus, pvz., žmogaus teises, 
pilietinę visuomenę ir tvarumą. Šių 
geografinių ir teminių programų tikslai 
turėtų būti nuoseklūs ir tarpusavyje 
suderinami ir, kai tinkama, turėtų būti 
papildyti greitojo reagavimo veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagal šį reglamentą finansuojami (23) pagal šį reglamentą finansuojami 
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veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal 
geografines programas, siekiant kuo 
labiau padidinti Sąjungos paramos 
poveikį ir priartinti Sąjungos veiksmus 
prie šalių partnerių ir gyventojų. Šį 
bendrą metodą, kai tinkama, reikėtų 
papildyti teminėmis programomis ir
greitojo reagavimo veiksmais;

veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal 
geografines ir termines programas ir, kai 
tinkama, papildomi greitojo reagavimo 
veiksmais. Bendras programavimas, 
kuriame yra visi elementai, turėtų padėti 
užtikrinti ES paramos šalims partnerėms 
papildomumą, veiksmingumą ir 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) pagal Konsensusą Sąjunga ir jos 
valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius 
ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą 
programavimą, kad programų kolektyvinis 
poveikis būtų didesnis. Bendras 
programavimas turėtų būti grindžiamas 
šalių partnerių dalyvavimu, asignavimais ir 
atsakomybe. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų stengtis remti šalis partneres, kai 
tinkama, bendrai įgyvendindamos 
programas;

(24) pagal Konsensusą Sąjunga ir jos 
valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius 
ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą 
programavimą, kad programų kolektyvinis 
poveikis būtų didesnis. Bendras 
programavimas turėtų būti grindžiamas 
šalių partnerių politiniais prioritetais,
dalyvavimu, asignavimais ir atsakomybe. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
stengtis remti šalis partneres, kai tinkama, 
bendrai įgyvendindamos programas;

Or. en

Pakeitimas 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) pagal Konsensusą Sąjunga ir jos 
valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius 
ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą 
programavimą, kad programų kolektyvinis 

(24) pagal Konsensusą Sąjunga ir jos 
valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius 
ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą 
programavimą, kad programų kolektyvinis 



PE632.090v01-00 78/164 AM\1172161LT.docx

LT

poveikis būtų didesnis. Bendras 
programavimas turėtų būti grindžiamas 
šalių partnerių dalyvavimu, asignavimais ir 
atsakomybe. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų stengtis remti šalis partneres, kai 
tinkama, bendrai įgyvendindamos 
programas;

poveikis būtų didesnis. Bendras 
programavimas turėtų būti grindžiamas 
šalių partnerių dalyvavimu, asignavimais ir 
atsakomybe. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų stengtis remti šalis partneres, kai 
tinkama, bendrai imdamosi veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 497
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos 
parama pagal žmogaus teisių ir 
demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, 
neįgaliųjų įtrauktį ir mažumų apsaugą, 
Sąjungos parama pagal žmogaus teisių ir 
demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

Or. fr

Pakeitimas 498
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti nuolat atsižvelgiama į demokratijos ir 
žmogaus teisių, įskaitant lyčių lygybę,
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moterų įgalėjimą ir mažumų, įskaitant 
LBGTI asmenis, teisių skatinimą ir 
apsaugą, nes tai yra savaiminis tikslas ir į 
visas pagal šį reglamentą rengiamas 
geografines programas įtraukiamas 
aspektas;

Or. en

Pakeitimas 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos 
parama pagal žmogaus teisių ir 
demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių
įgalėjimą, Sąjungos parama pagal žmogaus 
teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

Or. en

Pakeitimas 500
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) atsižvelgiant į žmogaus teisių 
visuotinumą, būtina nustatyti 
programavimo sistemą, pagal kurią būtų 
galima naudoti tiesioginio ir nuo trečiųjų 
šalių vyriausybių, valdžios institucijų ar 
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įstaigų nepriklausomą žmogaus teisių 
gynėjų, žurnalistų, pilietinės visuomenės 
subjektų ir organizacijų finansavimo 
būdus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
mažėjančiai pilietinės visuomenės veiklos 
erdvei, situacijoms, kuriose žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms kyla 
pavojus, taip pat grupėms ir pavieniams 
asmenims, kurie dirba patirdami 
spaudimą dėl to, kad skatina žmogaus 
teises, demokratiją, teisinę valstybę, 
atskaitomybę, lygybę, žodžio laisvę ir 
spaudos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 501
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir 
idealų. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
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26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas. Laikantis 
Konsensuso dėl vystymosi, šiuo 
reglamentu bus sustiprinta partnerystė su 
PVO remiant darnų vystymąsi, skatinant 
užtikrinti PVO veiklos erdvę ir sudarant 
palankias sąlygas, kad jos galėtų atlikti 
įvairias funkcijas propaguojant 
demokratiją, teisinę valstybę, socialinį 
teisingumą ir žmogaus teises, ginant teisių 
subjektus, vykdant klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos apsaugą, vykdant 
nepriklausomą valdžios institucijų 
stebėseną ir reikalaujant jų atsakomybės, 
įgyvendinant ir skatinant pokyčius, be kita 
ko, pasitelkiant švietimą ir sąmoningumo 
ugdymą vystymosi klausimais. Šiuo 
reglamentu bus skatinama užtikrinti 
pilietinei visuomenei skirtą erdvę, 
didinama parama PVO ir stiprinami jų 
pajėgumai, kad būtų stiprinamas jų balsas 
vystymosi procese ir siekiant prisidėti prie 
darnaus vystymosi tikslų siekimo. Šiame 
reglamente taip pat turėtų būti numatyta 
galimybė labai mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms greitai ir 
nepatiriant didelės biurokratinės naštos 
gauti mažas dotacijas visų pirma 
atsižvelgiant į trapumo, krizės ir įtampos 
tarp bendruomenių aplinkybes;

Or. en
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Pakeitimas 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas. Laikantis 
Konsensuso dėl vystymosi, šiuo 
reglamentu turėtų būti sustiprinta 
partnerystė su pilietinės visuomenės 
organizacijomis remiant darnų vystymąsi, 
skatinant užtikrinti pilietinės visuomenės 
organizacijoms veiklos erdvę ir sudarant 
palankias sąlygas, kad jos galėtų atlikti 
įvairias funkcijas propaguojant 
demokratiją, teisinę valstybę, socialinį 
teisingumą ir žmogaus teises, ginant teisių 
subjektus, vykdant nepriklausomą 
valdžios institucijų stebėseną ir 
reikalaujant jų atsakomybės, įgyvendinant 
ir skatinant pokyčius, be kita ko, 
pasitelkiant švietimą ir sąmoningumo 
ugdymą vystymosi klausimais. Šiuo 
reglamentu turėtų būti skatinama 
užtikrinti pilietinei visuomenei skirtą 
erdvę, didinama parama pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir stiprinami 
jų pajėgumai, kad jų balsas vystymosi 
procese būtų labiau girdimas ir būtų 
skatinama politinė, socialinė, 
aplinkosaugos ir ekonominė pažanga;
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Or. en

Pakeitimas 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas. Reikia užtikrinti, 
kad partnerystėje dalyvaujančios pilietinės 
visuomenės organizacijos būtų 
nepriekaištingos reputacijos ir 
įsipareigojusios ginti žmogaus teises;

Or. fr

Pakeitimas 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 

(26) pilietinės visuomenės 
organizacijoms turėtų būti priskiriama 
daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir 
įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas 
nešališkai ir neprievartiniu būdu 
veikiančias nevalstybines, ne pelno 
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organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. 
Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

organizacijas, į kurias žmonės buriasi 
siekdami bendrų politinių, kultūrinių, 
socialinių, aplinkos arba ekonominių tikslų 
ir idealų. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios 
organizacijos apima miesto ir kaimo 
vietovėse, oficialiai ir neoficialiai 
veikiančias organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų skatinti pilietinės visuomenės 
organizacijų (PVO) ir vietos valdžios 
institucijų (VVI) dalyvavimą, padedant 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, be kita ko, demokratijos, 
teisinės valstybės, pagrindinių laisvių ir 
žmogaus teisių, klimato politikos veiksmų, 
aplinkos apsaugos, socialinio teisingumo 
sektoriuose, taip pat teikti pagrindines 
socialines paslaugas gyventojams, 
kuriems labiausiai reikia paramos. Jos 
turėtų pripažinti daugialypį pilietinės 
visuomenės organizacijų ir vietos valdžios 
institucijų atliekamą vaidmenį, 
pastarosioms skatinant taikyti teritorinį 
požiūrį į vystymąsi, be kita ko, vykdyti 
decentralizacijos procesus, užtikrinti 
dalyvavimą, priežiūrą ir atskaitomybę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
skatinti užtikrinti pilietinei visuomenei 
skirtą erdvę, toliau didinti savo paramą 
PVO ir VVI pajėgumų stiprinimui, kad jų 
balsas darnaus vystymosi procese būtų 
labiau girdimas ir būtų skatinama 
politinė, socialinė ir ekonominė pažanga, 
be kita ko, vykdant pilietinės visuomenės 
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priemonių programas;

Or. en

Pakeitimas 507
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Europos Sąjunga remia pilietinės 
visuomenės organizacijas ir skatina 
aktyvesnį jų dalyvavimą įgyvendinant 
visas išorės priemones bei programas, 
įskaitant šiame reglamente nurodytas 
geografines programas ir greitojo 
reagavimo veiksmus, vadovaudamasi 
2017 m. birželio 19 d. Tarybos išvadomis 
„Demokratijos ir tvaraus vystymosi 
ištakos. ES bendradarbiavimas su 
pilietinės visuomenės organizacijomis 
išorės santykių srityje“.

Or. it

Pagrindimas

Pilietinė visuomenė turėtų aktyviau dalyvauti Sąjungos išorės veiksmuose, taigi ir 
įgyvendinant šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Sąjunga pripažįsta esminį vietos 
valdžios institucijų vaidmenį, kurį jos 
atlieka įgyvendinant Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m., ir turėtų didinti 
savo paramą vietos valdžios institucijų 
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gebėjimų stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) 2008 m. gruodžio 8 d. Taryba 
patvirtino visapusišką požiūrį į tai, kaip 
Sąjunga įgyvendina Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 
(2000) ir 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir 
saugumo, pripažindama glaudžias taikos, 
saugumo, vystymosi ir lyčių lygybės 
klausimų sąsajas. Sąjunga nuolat ragino 
visiškai įgyvendinti moterų, taikos ir 
saugumo darbotvarkę, išdėstytą 
atitinkamose Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliucijose, visų pirma kovoti 
su smurtu prieš moteris konfliktinėse 
situacijose ir skatinti moterų dalyvavimą 
taikos kūrimo procese;

Or. en

Pakeitimas 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26c) taikos kūrimas, konfliktų 
prevencija ir stabilumas Pasaulinėje 
strategijoje įvardyti kaip pagrindiniai 
Sąjungos išorės veiksmų politikos 
aspektai. Atsižvelgiant į didėjantį 
nestabilumą ir konfliktus Sąjungos 
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kaimynystėje ir toliau, šiai politikai būtų 
pagrįsta skirti dvigubai daugiau lėšų, 
palyginti su 2014–2020 m. finansine 
perspektyva. Lygiai taip pat svarbu 
apsaugoti ir didinti Sąjungos politikos 
taikymo sritį šiuo klausimu. Taip 
įgyvendinamos susijusios Sąjungos 
strategijos, pvz., integruotas ES požiūris į 
išorės konfliktus ir krizes, Sąjungos 
smurtinių konfliktų prevencijos 
programa, ES tarpininkavimo ir dialogo
gebėjimų stiprinimo koncepcija, ES masto 
strateginė sistema saugumo sektoriaus 
reformai (SSR) remti, ES kovos su 
neteisėtais šaunamaisiais, šaulių ir 
lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis 
strategija ir ES paramos nusiginklavimui, 
demobilizavimui ir reintegracijai (NDR) 
koncepcija;

Or. en

Pakeitimas 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, apsaugoti aplinką 
ir kovoti su gamtos nuostoliais
vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, 
Biologinės įvairovės konvenciją ir pasiekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu bus padedama įtraukti 
klimato ir aplinkos politikos veiksmus į 
Sąjungos politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, 
kad 50 proc. ES biudžeto išlaidų būtų 
skiriama su klimatu ir aplinka susijusiems 
tikslams. Numatoma, kad vykdant 
veiksmus pagal šį reglamentą 50 proc. jo 
bendrojo finansinio paketo bus skiriama su 
klimatu ir aplinka susijusiems tikslams ir 
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nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

paramos veiksmams, kurie duoda aiškią ir 
apčiuopiamą bendrą naudą įvairiuose 
sektoriuose. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti įgyvendinant šį reglamentą, o 
bendras įnašas pagal šį reglamentą turėtų 
būti nagrinėjamas per atitinkamus 
vertinimus ir peržiūras. Pagal bendrąjį 
principą visi Sąjungos veiksmai ir išlaidos
turėtų derėti su Paryžiaus susitarimo 
tikslais ir jais neturėtų būti prisidedama 
prie aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti paramai prisitaikant 
prie klimato kaitos neturtingose, labai 
pažeidžiamose šalyse. Klimato politikos 
veiksmų finansavimas pagal šį 
reglamentą padės įgyvendinti išsivysčiusių 
šalių įsipareigojimą kasmet nuo 2020 m.
surinkti 100 mlrd. JAV dolerių, kurie 
būtų skirti šių besivystančių šalių 
poreikiams patenkinti;

Or. en

Pakeitimas 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, apsaugoti aplinką 
ir kovoti su biologinės įvairovės 
praradimu vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, Biologinės įvairovės 
konvenciją ir pasiekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
bus padedama įtraukti klimato ir aplinkos 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 50 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu ir 
aplinka susijusiems tikslams. Numatoma, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
50 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu ir aplinka susijusiems 
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nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras.

tikslams. Tai apima tikslą 10 proc. išlaidų 
skirti biologinei įvairovei. Atitinkami 
veiksmai bus nustatyti įgyvendinant šį 
reglamentą. Bendras įnašas pagal šį 
reglamentą turėtų būti nagrinėjamas per 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras.
Sąjungos veiksmais šioje srityje turėtų 
būti skatinama laikytis Paryžiaus 
susitarimo ir Rio konvencijų. Veiksmai ir 
priemonės, kurios padeda siekti klimato ir 
aplinkos tikslo, vykdomi atsižvelgiant į 
klimato, taikos ir saugumo, moterų 
įgalėjimo ir kovos su skurdu ryšį;

Or. en

Pakeitimas 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita ir biologinės 
įvairovės praradimu, aplinkos 
apsaugojimu vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus ir Biologinės 
įvairovės konvenciją, šiuo reglamentu bus 
padedama įtraukti klimato ir aplinkos
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 45 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
50 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu ir aplinka susijusiems 
tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras. Pagal bendrąjį principą visi 
Sąjungos veiksmai ir išlaidos turėtų derėti 
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su Paryžiaus susitarimo tikslais ir 
darnaus vystymosi tikslais ir jais neturėtų 
būti prisidedama prie aplinkos būklės 
blogėjimo;

Or. en

Pakeitimas 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras.

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, apsaugoti aplinką 
ir kovoti su gamtos nuostoliais
vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, 
Biologinės įvairovės konvenciją ir pasiekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu bus padedama įtraukti 
klimato ir aplinkos politikos veiksmus į 
Sąjungos politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, 
kad 35 proc. ES biudžeto išlaidų būtų 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Numatoma, kad vykdant veiksmus pagal šį 
reglamentą 35 proc. jo bendrojo finansinio 
paketo bus skiriama su klimatu susijusiems 
tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 515
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 40 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
40 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti taikant
šį reglamentą, o bendras įnašas pagal šį 
reglamentą turėtų būti nagrinėjamas per 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras.
Sąjungos veiksmais šioje srityje turėtų
būti skatinama laikytis Paryžiaus 
susitarimo;

Or. fr

Pakeitimas 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita – tai yra vienas 
svarbiausių pasaulinio masto uždavinių –
vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu bus padedama įtraukti 
klimato politikos veiksmus į Sąjungos 
politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 
25 proc. ES biudžeto išlaidų būtų skiriama 
su klimatu susijusiems tikslams. 
Numatoma, kad vykdant veiksmus pagal šį 
reglamentą 25 proc. jo bendrojo finansinio 
paketo bus skiriama su klimatu susijusiems 
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įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. fr

Pakeitimas 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 50 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu ir 
aplinka susijusiems tikslams. Numatoma, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
50 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu ir aplinka susijusiems 
tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. fr

Pakeitimas 518
Thierry Cornillet

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 50 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
50 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 519
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu
kovoti su klimato kaita vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo 
reglamentu bus padedama įtraukti klimato 
politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu 
susijusiems tikslams. Numatoma, kad 
vykdant veiksmus pagal šį reglamentą
30 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
įgyvendinant šį reglamentą, o bendras 
įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti 
nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;
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Or. en

Pakeitimas 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) neabejojama, kad informacijos ir 
ryšių technologijos (IRT) ir paslaugos yra 
pagrindiniai darnaus vystymosi ir 
integracinio augimo užtikrinimo aspektai. 
Jie gali ypač svarbūs gerinant piliečių 
gyvenimą net ir skurdžiausiose šalyse, 
visų pirma įgalinant moteris ir mergaites, 
gerinant demokratinį valdymą ir 
skaidrumą bei skatinant našumą ir darbo 
vietų kūrimą. Vis dėlto junglumas ir 
įperkamumas išlieka problematiškas 
įvairiuose regionuose, nes šalyse, 
miestuose ir kaimo vietovėse yra dideli 
skirtumai tarp dideles ir mažesnes 
pajamas gaunančių asmenų; šis 
reglamentas turėtų padėti ES toliau 
integruoti skaitmeninimo aspektą į ES 
vystymosi politiką, kaip jau nustatyta ES 
„Digital4Development“ strategijoje, kuri 
turi būti atnaujinta atsižvelgiant į 
laikotarpį po 2020 m;

Or. en

Pakeitimas 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) gausėjančių pasaulio gyventojų 
maisto ir mitybos poreikių patenkinimo 
klausimą reikės spręsti užtikrinant 
darnias žemės ūkio ir maisto sistemas, 
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įskaitant tausią žvejybą, kartu apsaugant 
aplinką. Šis reglamentas turėtų prisidėti
prie tvaraus žemės ūkio skatinimo, 
tvaraus gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir miškai, valdymo. 
Tikimasi, kad 10 proc. šiame 
finansiniame pakete numatytų lėšų bus 
skirta veiksmams, susijusiems su 
apsirūpinimu maistu ir mitybos saugumu, 
kartu didinant paramą mažiesiems 
ūkiams ir ekologiškai žemės ūkio 
praktikai;

Or. en

Pakeitimas 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) atsižvelgiant į švietimo ir kultūros 
problemų sprendimo svarbą vadovaujantis 
Darnaus vystymosi darbotvarke iki 
2030 m. ir ES tarptautinių kultūrinių 
ryšių strategija, šis reglamentas turėtų 
padėti užtikrinti įvairiapusį ir nešališką 
kokybišką ugdymą, skatinti visiems 
prieinamą mokymąsi visą gyvenimą ir 
padėti plėtoti tarptautinius kultūrinius 
ryšius atsižvelgiant į ES kaip pasaulinio 
masto veikėjos vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti 
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos 
srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 
ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų 
valstybių veiksmingas bendradarbiavimas 
su Sąjunga šioje srityje turėtų būti 
neatskiriama šio reglamento bendrųjų 
principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad 
teikiant paramą vystymuisi būtų 
padedama šalims partnerėms 
veiksmingiau valdyti migraciją, labai 
svarbus didesnis migracijos ir vystomojo 
bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir
darant būtiną įtaką;

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant
tinkamos, saugios ir atsakingos migracijos
pagal Darbotvarkę iki 2030 m. nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą, visų pirma nustatant 
saugius ir teisėtus migracijos būdus. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines
priverstinio perkėlimo, prekybos
žmonėmis ir neteisėto migrantų gabenimo 
priežastis, dirbti grąžinimo, readmisijos ir 
reintegracijos srityse, remiantis tarpusavio 
atskaitomybe ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir
užtikrinant migracijos ir judumo teigiamą 
poveikį vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina toliau stiprinti
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos

(29) bendradarbiavimą migracijos srityje 
su šalimis partnerėmis reikėtų grįsti 
Visuotiniu susitarimu dėl saugios,
tinkamos ir teisėtos migracijos ir 
Visuotiniu susitarimu dėl pabėgėlių, taip 
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migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines 
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti 
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos
srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 
ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų 
valstybių veiksmingas bendradarbiavimas 
su Sąjunga šioje srityje turėtų būti 
neatskiriama šio reglamento bendrųjų 
principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad 
teikiant paramą vystymuisi būtų 
padedama šalims partnerėms 
veiksmingiau valdyti migraciją, labai 
svarbus didesnis migracijos ir vystomojo 
bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau 
koordinuoto, visa apimančio ir 
struktūrizuoto požiūrį į migraciją kuo 
labiau didinant sinergiją ir darant būtiną 
įtaką;

pat reikėtų sudaryti sąlygas 
besivystančioms šalims pasinaudoti gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant priverstinės
migracijos ir perkėlimo pagrindines 
priežastis ir sumažinant besivystančioms 
šalims, kurios priima daugiausia 
pabėgėlių visame pasaulyje, naštą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą ir darbą reintegracijos 
srityje atsižvelgiant į konfliktus, kad būtų 
išvengta neigiamo poveikio konflikto 
dinamikai. Bendradarbiavimas turėtų 
padėti palengvinti saugią ir teisėtą 
migraciją, bendravimą su diaspora, 
finansinių tarpininkų veiklą ir programų, 
kuriomis skatinamas vystomasis pinigų 
pervedimų poveikis, įgyvendinimą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas tarpusavio atskaitomybe ir 
visapusiškai laikantis su humanitarinėmis 
ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių;

Or. en

Pakeitimas 525
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 

(29) bendradarbiavimas migracijos 
srityje su šalimis partnerėmis gali padėti 
suvaldyti teisėtos migracijos srautus, o tai 
yra naudinga abiem pusėms, kartu
sprendžiant neteisėtos migracijos 
problemą. Toks bendradarbiavimas turėtų 
padėti užtikrinti tarptautinę apsaugą, šalinti 
pagrindines priverstinio perkėlimo
priežastis, gerinti sienų valdymą ir kovoti 
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sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti 
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos 
srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 
ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų 
valstybių veiksmingas bendradarbiavimas 
su Sąjunga šioje srityje turėtų būti 
neatskiriama šio reglamento bendrųjų 
principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad 
teikiant paramą vystymuisi būtų 
padedama šalims partnerėms 
veiksmingiau valdyti migraciją, labai 
svarbus didesnis migracijos ir vystomojo 
bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau 
koordinuoto, visa apimančio ir 
struktūrizuoto požiūrį į migraciją kuo 
labiau didinant sinergiją ir darant būtiną 
įtaką;

su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis 
ir neteisėtu migrantų gabenimu, kai 
tinkama, dirbti grąžinimo, readmisijos ir 
reintegracijos srityse, remiantis tarpusavio 
atskaitomybe ir visapusiškai laikantis
Sąjungos teisių ir vertybių, taip pat su
tarptautinėmis ir Europos
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis ir 
standartais susijusių prievolių.
Pagrindinės neteisėtos migracijos 
priežastys iš esmės yra susijusios su 
dabartinio vystomojo bendradarbiavimo 
tikslais, pvz., kova su skurdu ir nelygybe, 
ir teisių ir laisvių skatinimas. Todėl
didesnis migracijos ir vystomojo 
bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas gali prisidėti prie 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis 
migracijos srityje;

Or. en

Pakeitimas 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines 
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti 
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos 

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda,
veiksmingai sprendžiant neteisėtos
migracijos problemą ir efektyviai 
reaguojant į visuomeninę migraciją, bei per 
trumpiausią laiką išsekinti teisėtos ir 
neteisėtos imigracijos į Europos Sąjungos 
valstybes nares srautus. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines 
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
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srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 
ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų valstybių 
veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga 
šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio 
reglamento bendrųjų principų dalis. 
Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą 
vystymuisi būtų padedama šalims 
partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, 
labai svarbus didesnis migracijos ir 
vystomojo bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrio į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir 
darant būtiną įtaką;

sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti 
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos 
srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 
ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų valstybių 
veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga 
šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio 
reglamento bendrųjų principų dalis. 
Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą 
vystymuisi būtų padedama šalims 
partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, 
labai svarbus didesnis migracijos ir 
vystomojo bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrio į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir 
darant būtiną įtaką;

Or. fr

Pakeitimas 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines 
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos 
srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe 

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 
valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir 
veiksmingai sprendžiant neteisėtos 
migracijos problemą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti 
tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines 
neteisėtos migracijos priežastis, gerinti 
sienų valdymą ir kovoti su neteisėta 
migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti
grąžintų migrantų reintegracijos srityse, 
remiantis tarpusavio atskaitomybe ir 
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ir visapusiškai laikantis su 
humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis 
susijusių prievolių. Todėl trečiųjų valstybių 
veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga 
šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio 
reglamento bendrųjų principų dalis. 
Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą 
vystymuisi būtų padedama šalims 
partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, 
labai svarbus didesnis migracijos ir 
vystomojo bendradarbiavimo politikos 
suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir 
darant būtiną įtaką;

visapusiškai laikantis su humanitarinėmis 
ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių. 
Todėl trečiųjų valstybių veiksmingas 
bendradarbiavimas su Sąjunga šioje srityje 
turėtų būti neatskiriama šio reglamento 
bendrųjų principų dalis. Siekiant užtikrinti, 
kad teikiant paramą vystymuisi būtų 
padedama šalims partnerėms veiksmingiau 
valdyti migraciją, labai svarbus didesnis 
migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo 
politikos suderinamumas. Šiuo reglamentu 
turėtų būti padedama laikytis labiau 
koordinuoto, visa apimančio ir 
struktūrizuoto požiūrį į migraciją kuo 
labiau didinant sinergiją ir darant būtiną 
įtaką;

Or. en

Pakeitimas 528
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui 
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų 
teisių apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio iškylantiems naujiems 
uždaviniams, naujiems poreikiams ar 
esminiam oficialios paramos vystymuisi 
didinimui kitose srityse tikimasi, kad 
siekiant šio reglamento tikslų 10 proc. viso 
finansinio paketo bus skirta pagrindinėms 
neteisėtos migracijos ir priverstinio 
gyventojų perkėlimo priežastims šalinti, 
kurti palankesnes sąlygas saugiai, 
organizuotai ir teisėtai migracijai bei 
įgyvendinti atsakingą ir tinkamai valdomą 
migracijos politiką, kuri visų pirma 
apimtų pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą ir smegenų nutekėjimo problemos 
sprendimą. Šiuo reglamentu taip pat 
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turėtų būti padedama priimančiosioms 
bendruomenėms teikti konkrečią paramą 
perkeltiesiems asmenims, visų pirma 
suteikti galimybes naudotis pagrindinėmis 
paslaugomis ir užsidirbti pragyvenimui;

Or. fr

Pakeitimas 529
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms 
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui 
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms, 
susijusioms su kylančiais sunkumais ar 
naujais poreikiais, tikimasi, kad siekiant 
šio reglamento tikslų 10 proc. viso 
finansinio paketo bus skirta pagrindinėms 
neteisėtos migracijos ir priverstinio 
gyventojų perkėlimo priežastims šalinti, 
migracijos valdymui remti, įskaitant 
pabėgėlių ir migrantų teisių apsaugą. Be to, 
šis reglamentas turėtų padėti 
priimančiosioms bendruomenėms teikti 
pagrindines paslaugas pabėgėliams ir 
perkeltiesiems asmenims. Ši parama 
turėtų būti užtikrinta skatinant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes ir 
nustatant tinkamiausius partnerius, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skirtas pabėgėlių vaikų galimybei 
mokytis;

Or. it
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Pagrindimas

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės yra veiksmingas būdas teikti pagrindines 
paslaugas. Ypatingai svarbios yra švietimo paslaugos pabėgėliams vaikams.

Pakeitimas 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio naujai kylančių problemų 
sprendimui ar naujų poreikių tenkinimui,
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, padėti priimančiosioms 
bendruomenėms teikti konkrečią paramą 
perkeltiems asmenims, visų pirma 
sudarant sąlygas pasinaudoti 
pagrindinėmis paslaugomis ir gauti 
pragyvenimo šaltinį, tvirtesniam 
įsipareigojimui palengvinti saugią, 
tvarkingą, teisėtą ir atsakingą migraciją 
remti ir planuotai bei gerai valdomai
migracijos politikai ir jos valdymui, 
įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms 
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui 
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms 
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui 
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą. Vienas iš veiksmingiausių būdų 
užtikrinti, kad daugiausia ekonominiais 
sumetimais priverstinai išvykstantys vietos 
gyventojai liktų savo šalyje – teikti 
paramą vystymuisi, šalinant giliąsias šios 
migracijos priežastis, kurios iš esmės yra 
ekonominės ir socialinės;

Or. fr

Pakeitimas 532
Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio naujiems uždaviniams ar 
poreikiams tikimasi, kad siekiant šio 
reglamento tikslų 10 proc. viso finansinio 
paketo bus skirta saugios, tvarkingos ir 
atsakingos migracijos palengvinimui,
pagrindinėms priverstinio gyventojų 
perkėlimo priežastims šalinti ir planuotos 
ir gerai valdomos migracijos politikai 
valdyti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų 
teisių apsaugą ir teisėtų ir saugių 
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migracijos būdų nustatymą; šis 
reglamentas taip pat turėtų padėti 
priimančiosioms bendruomenėms suteikti 
konkrečią paramą perkeltiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms
tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų
10 proc. viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms neteisėtos migracijos ir
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui 
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 
migracijos ir vystymosi politiką. Šiuo tikslu 
ir siekiant kuo labiau išnaudoti migracijos 
naudą vystymuisi tikimasi, kad siekiant šio 
reglamento tikslų ne daugiau kaip 5 proc.
viso finansinio paketo bus skirta 
pagrindinėms priverstinės migracijos ir 
gyventojų perkėlimo priežastims šalinti,
saugių ir teisėtų migracijos būdų 
nustatymui ir migracijos valdymui remti, 
įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 534
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija susijusius uždavinius, poreikius 
ir galimybes taip papildant Sąjungos 

(30) šiuo reglamentu turėtų būti
papildoma Sąjungos migracijos politika, 
nes jos tikslai apima skurdo panaikinimą 
ir darnų ekonominį, socialinį ir 
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migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant 
poveikio nenumatytoms aplinkybėms 
tikimasi, kad siekiant šio reglamento 
tikslų 10 proc. viso finansinio paketo bus 
skirta pagrindinėms neteisėtos migracijos
ir priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastims šalinti, migracijos valdymui
remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų 
teisių apsaugą;

aplinkosauginį vystymąsi. Ne daugiau 
kaip 10 proc. pagal šį reglamentą 
numatyto finansinio paketo gali būti 
panaudota migracijos valdymui, visų 
pirma pabėgėlių ir migrantų teisių
apsaugai remti laikantis tarptautinių ir 
Europos standartų ir pareigų;

Or. en

Pakeitimas 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) pajėgumų stiprinimas remiant 
vystymąsi ir vystymosi saugumą turėtų 
būti naudojamas tik išimtiniais atvejais, 
kai reglamento tikslų negalima pasiekti 
vykdant kitą vystomojo bendradarbiavimo 
veiklą. Siekiant užtikrinti tinkamas 
sąlygas skurdui panaikinti ir vystymuisi 
skatinti, trečiosiose šalyse itin svarbu 
remti saugumo sektoriaus subjektus, 
išskyrus kariuomenę, konfliktų 
prevencijos, krizių valdymo ar padėties 
stabilizavimo kontekste. Saugumo 
sistemos geras valdymas, veiksminga 
demokratinė kontrolė ir civilinė priežiūra, 
taip pat žmogaus teisių ir teisinės 
valstybės principų laikymasis yra būtini 
gerai veikiančios valstybės atributai bet 
kokiame kontekste, ir tai turėtų būti 
skatinama remiant platesnio pobūdžio 
saugumo sektoriaus reformas trečiosiose 
šalyse;

Or. en
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Pakeitimas 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šiomis Finansiniame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis visų pirma yra 
nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo
(dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, 
netiesioginio vykdymo, finansinės 
paramos, paramos biudžetui, patikos 
fondų, finansinių priemonių ir biudžeto 
garantijų forma) procedūra ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnio nuostatas 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse ir 
trečiosiose valstybėse trūkumų, nes teisinės 
valstybės principo laikymasis yra būtina 
patikimo finansų valdymo ir veiksmingo 
ES finansavimo sąlyga;

(31) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šiomis Finansiniame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis visų pirma yra 
nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo
(dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, 
netiesioginio vykdymo, finansinės
paramos, paramos biudžetui ir biudžeto 
garantijų forma) procedūra ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnio nuostatas 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse ir 
trečiosiose valstybėse trūkumų, nes teisinės 
valstybės principo laikymasis yra būtina 
patikimo finansų valdymo ir veiksmingo 
ES finansavimo sąlyga;

Or. en

Pagrindimas

Praeityje nebuvo sprendžiama patikos fondų parlamentinės kontrolės ir priežiūros problema. 
Patikos fondai, kaip finansavimo priemonė, neatitinka skaidrumo ir parlamentinės kontrolės 
ir (arba) priežiūros kriterijų.

Pakeitimas 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(31) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šiomis Finansiniame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis visų pirma yra 
nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo
(dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, 
netiesioginio vykdymo, finansinės 
paramos, paramos biudžetui, patikos 
fondų, finansinių priemonių ir biudžeto 
garantijų forma) procedūra ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnio nuostatas 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse ir 
trečiosiose valstybėse trūkumų, nes teisinės 
valstybės principo laikymasis yra būtina 
patikimo finansų valdymo ir veiksmingo 
ES finansavimo sąlyga;

(31) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šiomis Finansiniame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis visų pirma yra 
nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo
(dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, 
netiesioginio vykdymo, finansinės 
paramos, paramos biudžetui, finansinių 
priemonių ir biudžeto garantijų forma) 
procedūra ir numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnio nuostatas priimtos taisyklės taip 
pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto 
apsauga tais atvejais, kai esama visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis yra būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 538
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) dėl šio reglamento plataus 
pobūdžio ir taikymo srities ir siekiant 
užtikrinti šiame reglamente ir kitose išorės 
finansavimo priemonėse, pvz., PNPP III 
reglamente, nustatytų principų, tikslų ir 
išlaidų panaudojimo suderinamumą, 
horizontali priežiūros grupė, sudaryta iš 
susijusių Komisijos ir EIVT 
departamentų, kuriai pirmininkauja 
Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams ir saugumo politikai arba tos 
tarnybos atstovas, turėtų būti atsakinga už 
politikos, programų, tikslų ir veiksmų 
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pagal šį reglamentą priežiūrą, 
koordinavimą ir valdymą, siekiant 
užtikrinti ES išorės finansavimo 
nuoseklumą, veiksmingumą, skaidrumą ir 
atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiame reglamente numatytos 
finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai 
turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės išlaidas, administracinę 
naštą ir numatomą neatitikties riziką. Taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų 
sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių 
naudojimo galimybes ir į su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1
dalyje;

(32) šiame reglamente numatytos 
finansavimo rūšys ir taikymo metodai 
turėtų būti pasirenkami pagal partnerio 
poreikius, prioritetus ir konkrečias 
aplinkybes, jų svarbą, tvarumą ir tai, ar 
jais galima laikytis veiksmingo vystymosi 
tikslų, pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės išlaidas, administracinę 
naštą ir numatomą neatitikties riziką. Taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų 
sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių 
naudojimo galimybes ir į su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a

(toliau – Finansinis reglamentas) 125 
straipsnio 1 dalyje. Europos demokratijos 
fondo (EDF), kaip Europos institucijų 
pagrindo remiant demokratiją, pilietinę 
visuomenę ir žmogaus teises visame 
pasaulyje, vaidmuo pagal šį reglamentą 
turėtų būti sustiprintas ir padidintas. EDF 
reikėtų suteikti administracinį lankstumą 
ir finansines galimybes kompensuoti 
tikslines dotacijas, skirtas Europos 
kaimynystės pilietinės visuomenės 
subjektams, kurie pasisako už Europos 
kaimynystės politikos įgyvendinimą, visų 
pirma tais atvejais, kai tai yra susiję su 
demokratijos plėtra, žmogaus teisėmis, 
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laisvais rinkimais ir teisine valstybe, kaip 
nurodyta šio reglamento 17 ir 18 
straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 540
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiame reglamente numatytos 
finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai 
turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės išlaidas, administracinę 
naštą ir numatomą neatitikties riziką. Taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų 
sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių 
naudojimo galimybes ir į su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje;

(32) šiame reglamente numatytos 
finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai 
turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius tikslus ir su jais
susijusius veiksmus, visų pirma gebėjimą
užtikrinti rezultatus ir atitinkamos šalies 
partnerės arba organizacijos padėtį, 
atsižvelgiant visų pirma į kontrolės 
išlaidas, administracinę naštą ir numatomą 
neatitikties riziką. Taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų 
normų ir vieneto įkainių naudojimo 
galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį 
finansavimą, kaip nurodyta Finansinio 
reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) sėkmingai veikiančiu pirmtaku 
EDVF70 grindžiamas naujasis „Europos 
darnaus vystymosi fondas +“ (toliau –
EDVF+) turėtų būti laikomas integruotu 

(33) sėkmingai veikiančiu pirmtaku 
EDVF70 grindžiamas naujasis „Europos 
darnaus vystymosi fondas +“ (toliau –
EDVF+) turėtų būti laikomas integruotu 
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finansiniu paketu, užtikrinančiu 
finansavimo pajėgumus visame pasaulyje 
dotacijų, biudžeto garantijų ir finansinių 
priemonių forma. Iš EDVF+ turėtų būti 
remiamas Išorės investicijų planas ir 
sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų 
operacijos, kurioms taikoma Išorės 
veiksmų garantija, įskaitant operacijas, 
aprėpiančias su skolinimo operacijomis 
susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau 
buvo vykdomos pagal Europos investicijų 
bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. 
Atsižvelgiant į vaidmenį pagal Sutartis ir 
patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais 
remiant įvairių sričių Sąjungos politiką, 
Europos investicijų bankas ir toliau turėtų 
būti Komisijos įprastas partneris vykdant 
operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją;

finansiniu paketu, užtikrinančiu 
finansavimo pajėgumus visame pasaulyje 
dotacijų, biudžeto garantijų ir finansinių 
priemonių forma. Iš EDVF+ turėtų būti 
remiamas Išorės investicijų planas ir 
sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų 
operacijos, kurioms taikoma Išorės 
veiksmų garantija, įskaitant operacijas, 
aprėpiančias su skolinimo operacijomis 
susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau 
buvo vykdomos pagal Europos investicijų 
bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. 
Atsižvelgiant į vaidmenį pagal Sutartis ir 
patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais 
remiant įvairių sričių Sąjungos politiką, 
Europos investicijų bankas ir toliau turėtų 
būti Komisijos įprastas partneris vykdant 
operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją ir 
turėtų toliau atlikti patikimą vaidmenį 
užtikrinant ES išorės finansavimą pagal 
atnaujintą Išorės skolinimo įsipareigojimo 
plius (ELM+) programą;

_________________ _________________

70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas 
Europos darnaus vystymosi fondas
(EDVF), EDVF garantija ir EDVF 
garantijų fondas.

70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas 
Europos darnaus vystymosi fondas
(EDVF), EDVF garantija ir EDVF 
garantijų fondas.

Or. en

Pakeitimas 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) sėkmingai veikiančiu pirmtaku 
EDVF70 grindžiamas naujasis „Europos 
darnaus vystymosi fondas +“ (toliau –
EDVF+) turėtų būti laikomas integruotu 
finansiniu paketu, užtikrinančiu 
finansavimo pajėgumus visame pasaulyje 

(33) veikiančiu pirmtaku EDVF70

grindžiamas naujasis „Europos darnaus 
vystymosi fondas +“ (toliau – EDVF+) 
turėtų būti laikomas integruotu finansiniu 
paketu, užtikrinančiu finansavimo 
pajėgumus visame pasaulyje dotacijų, 
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dotacijų, biudžeto garantijų ir finansinių 
priemonių forma. Iš EDVF+ turėtų būti 
remiamas Išorės investicijų planas ir 
sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų 
operacijos, kurioms taikoma Išorės 
veiksmų garantija, įskaitant operacijas, 
aprėpiančias su skolinimo operacijomis 
susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau 
buvo vykdomos pagal Europos investicijų 
bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. 
Atsižvelgiant į vaidmenį pagal Sutartis ir 
patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais 
remiant įvairių sričių Sąjungos politiką, 
Europos investicijų bankas ir toliau turėtų 
būti Komisijos įprastas partneris vykdant 
operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją;

biudžeto garantijų ir finansinių priemonių 
forma. Iš EDVF+ turėtų būti remiamas 
Išorės investicijų planas ir sujungiamos 
derinimo ir biudžeto garantijų operacijos, 
kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, 
įskaitant operacijas, aprėpiančias su 
skolinimo operacijomis susijusią valstybės 
riziką, kurios anksčiau buvo vykdomos 
pagal Europos investicijų bankui suteiktą 
išorės skolinimo įgaliojimą. Atsižvelgiant į 
vaidmenį pagal Sutartis ir patirtį, įgytą 
pastaraisiais dešimtmečiais remiant įvairių 
sričių Sąjungos politiką, Europos 
investicijų bankas ir toliau turėtų būti 
Komisijos įprastas partneris vykdant 
operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją;

_________________ _________________

70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas 
Europos darnaus vystymosi fondas
(EDVF), EDVF garantija ir EDVF 
garantijų fondas.

70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas 
Europos darnaus vystymosi fondas
(EDVF), EDVF garantija ir EDVF 
garantijų fondas.

Or. en

Pagrindimas

Nežinome, ar EDVF operacijos buvo sėkmingos ir ar jos padėjo pasiekti visus tikslus, dėl 
kurių kovojo Parlamentas, nes jos ką tik pradėtos įgyvendinti.

Pakeitimas 543
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
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programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos 
migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos
migracijos priežasčių šalinimui. EDVF+ 
turėtų skatinti partnerystes, kuriomis 
siekiama ir nesiekiama pelno, kaip būdą 
nukreipti privačiojo sektoriaus potencialą 
ir investicijas į darnų vystymąsi ir 
panaikinti skurdą. Pilietinės visuomenės 
organizacijų strateginis dalyvavimas 
turėtų būti skatinamas visuose projektų 
etapuose ,įskaitant įgyvendinimą. 
Sąjungos nacionalinio lygmens 
delegacijos turėtų būti įmonių ir PVO 
susitikimų vieta, kadangi šių dviejų 
sektorių bendradarbiavimas gali būti 
labai svarbus ieškant tinkamiausių 
sprendimų siekiant skatinti bendruomenių 
ekonominę ir socialinę plėtrą, kurti darbo 
vietas, užtikrinti deramą darbą ir suteikti 
naujų verslo galimybių socialinėms 
įmonėms, labai mažoms įmonėms ir MVĮ.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

Or. it

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su socialine visuomene ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas 
visuose projektų etapuose yra labai svarbus siekiant ekonominiu ir socialinių tikslų.

Pakeitimas 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos
migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui,
taikios, teisingos ir įtraukios visuomenės 
skatinimui, tvariam ir integraciniam 
augimui, kovai su klimato kaita švelninant 
klimato kaitą ir prisitaikant prie jos ir 
aplinkos būklės blogėjimo mažinimui,
deramo darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams,
kooperatyvams, labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms, taip šalinant 
konkrečias socialines ir ekonomines 
pagrindines priverstinės migracijos ir 
perkėlimo priežastis. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas šalims, kuriose, kaip 
nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta 
konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims. Investicijos turėtų 
būti pagrįstos konfliktų analize, dėmesiu 
pagrindinėms konflikto, trapumo ir 
nestabilumo priežastims, kuo didesniam 
taikos skatinimo potencialui ir konfliktų 
didėjimo rizikos mažinimui;

Or. en

Pakeitimas 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
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prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos 
migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį, kultūrinį ir socialinį 
vystymąsi, šalių partnerių socialinį ir 
ekonominį atsparumą, pagal atitinkamus 
orientacinius programavimo dokumentus 
ypatingą dėmesį skiriant skurdo 
panaikinimui, įvairiapusio ir nešališko 
kokybiško ugdymo skatinimui, švietimo ir 
kultūros įstaigų stiprinimui, tvariam ir 
integraciniam augimui, deramo darbo vietų 
kūrimui, ekonominėms galimybėms, 
įgūdžiams ir verslumui, socialiniam ir 
ekonominiam sektoriams, labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
konkrečių socialinių ir ekonominių 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimui. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas šalims, kuriose, kaip 
nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta 
konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims;

Or. en

Pakeitimas 546
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
industrializacijai, socialiniam ir 
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labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių migracijos 
priežasčių šalinimui. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas šalims, kuriose, kaip 
nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta 
konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims;

ekonominiam sektoriams, labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
pagrindinių netesėtos migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo
priežasčių šalinimui ir teisinės valstybės 
bei žmogaus teisių padėties stiprinimui. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

Or. fr

Pakeitimas 547
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos 
migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 
pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir demokratijai, žmogaus teisėms 
ir teisinei valstybei, nes minėtų aspektų 
nebuvimas dažnai lemia konkrečias 
socialines ir ekonomines pagrindines
neteisėtos migracijos priežastis. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;
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Or. en

Pakeitimas 548
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti 
finansavimo papildomumą, spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, užtikrinti 
novatoriškus produktus ir pritraukti 
privačiojo sektoriaus lėšas. Privačiojo 
sektoriaus įtraukimas į Sąjungos 
bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis 
per EDVF+ turėtų turėti išmatuojamą ir 
papildomą poveikį vystymuisi, 
neiškraipant rinkos, ir turėtų būti 
ekonomiškai efektyvus, grindžiamas 
abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų 
pasidalijimu. EDVF+ turėtų veikti vieno 
langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 
ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 
finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus 
atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią 
finansinę paramą;

(35) EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti 
finansavimo papildomumą, spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, užtikrinti 
novatoriškus produktus ir pritraukti 
privačiojo sektoriaus lėšas, kad 
optimizuotų privataus finansų sektoriaus 
darniam vystymuisi skiriamus įnašus. 
Privačiojo sektoriaus įtraukimas į Sąjungos 
bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis 
per EDVF+ turėtų turėti išmatuojamą ir 
papildomą poveikį vystymuisi, 
neiškraipant rinkos, ir turėtų būti 
ekonomiškai efektyvus, grindžiamas 
abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų 
pasidalijimu. EDVF+ turėtų veikti vieno 
langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 
ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 
finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus 
atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią 
finansinę paramą;
siekdamas kuo labiau padidinti savo 
indėlį į Darbotvarkę iki 2030 m., EDVF +, 
be penkių ankstesniame fonde jau 
numatytų investicijų linijų, turėtų įtraukti 
naują investicijų liniją, skirtą žmogaus 
socialinei raidai;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į žmogaus socialinės raidos, visų pirma susijusios su pagrindinėmis 
paslaugomis, susijusiomis su sveikata, švietimu ir kultūra, svarbą, į EDVF+ turėtų būti 
įtraukta jai skirta investicijų linija.
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Pakeitimas 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti 
finansavimo papildomumą, spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, užtikrinti 
novatoriškus produktus ir pritraukti 
privačiojo sektoriaus lėšas. Privačiojo 
sektoriaus įtraukimas į Sąjungos 
bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis 
per EDVF+ turėtų turėti išmatuojamą ir 
papildomą poveikį vystymuisi, 
neiškraipant rinkos, ir turėtų būti 
ekonomiškai efektyvus, grindžiamas 
abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų 
pasidalijimu. EDVF+ turėtų veikti vieno 
langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 
ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 
finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus 
atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią 
finansinę paramą;

(35) EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti 
finansavimo papildomumą, spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, užtikrinti 
novatoriškus produktus ir pritraukti 
privačiojo sektoriaus lėšas, kad 
optimizuotų vietos darniam vystymuisi 
privataus finansų sektoriaus skiriamus 
įnašus. Privačiojo sektoriaus įtraukimas į 
Sąjungos bendradarbiavimą su šalimis 
partnerėmis per EDVF+ turėtų turėti 
išmatuojamą ir papildomą poveikį 
vystymuisi, visapusiškai gerbiant aplinką 
ir vietos bendruomenių teises ir 
pragyvenimo šaltinius, neiškraipant vietos
rinkos, ir nesąžiningai nekonkuruojant su 
vietos ekonominės veiklos vykdytojais. 
Toks įtraukimas turėtų būti ekonomiškai 
efektyvus, grindžiamas abipuse 
atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų 
pasidalijimu EDVF+ turėtų veikti vieno 
langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 
ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 
finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus 
atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią 
finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 
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Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį darbo vietų 
kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos 
santykio padidėtų investicijų tvarumas. 
Vykdant Išorės veiksmų garantija 
remiamas operacijas, kai tinkama ir
laikantis geresnio reglamentavimo 
reikalavimų, turėtų būti atliekami 
nuodugnūs aplinkos, finansinių ir 
socialinių aspektų ex ante vertinimai. 
Išorės veiksmų garantija neturėtų būti 
naudojama būtiniausioms viešosioms 
paslaugoms teikti, nes tai išlieka 
vyriausybės atsakomybė;

Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį darbo vietų ir 
pragyvenimo šaltinių kūrimui ir dėl kurių 
sąnaudų ir naudos santykio padidėtų 
investicijų tvarumas ir užtikrintų 
aukščiausio lygio tvarumo garantijas bei 
turėtų ilgalaikį poveikį vystymuisi 
atsižvelgiant į atsakomybę vietos 
lygmeniu. Vykdant Išorės veiksmų 
garantija remiamas operacijas, turėtų būti 
atliekami nuodugnūs aplinkos, finansinių, 
lyčių ir socialinių aspektų ex ante
vertinimai, įskaitant poveikį nukentėjusių 
bendruomenių žmogaus teisėms ir 
pragyvenimo šaltiniams bei poveikį 
nelygybei ir būdų, kaip šias problemas 
spręsti laikantis geresnio reglamentavimo 
reikalavimų ir tinkamai atsižvelgiant į 
bendruomenių, nukentėjusių nuo su žeme 
susijusių investicijų, teisės į laisvo, 
išankstinio ir informacija pagrįsto 
sutikimo principą, nustatymą. Išorės 
veiksmų garantija neturėtų būti naudojama 
būtiniausioms viešosioms paslaugoms
privatizuoti arba trukdyti jas teikti, nes tai 
išlieka vyriausybės atsakomybė;

_________________ _________________

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 



AM\1172161LT.docx 119/164 PE632.090v01-00

LT

finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9). finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).

Or. en

Pakeitimas 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 
Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį darbo vietų 
kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos 
santykio padidėtų investicijų tvarumas. 
Vykdant Išorės veiksmų garantija 
remiamas operacijas, kai tinkama ir 
laikantis geresnio reglamentavimo 
reikalavimų, turėtų būti atliekami 
nuodugnūs aplinkos, finansinių ir 
socialinių aspektų ex ante vertinimai. 
Išorės veiksmų garantija neturėtų būti 
naudojama būtiniausioms viešosioms 
paslaugoms teikti, nes tai išlieka 
vyriausybės atsakomybė;

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 
Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį deramų darbo 
vietų ir pragyvenimo šaltinių kūrimui ir 
dėl kurių sąnaudų ir naudos santykio 
padidėtų investicijų tvarumas. Vykdant 
Išorės veiksmų garantija remiamas 
operacijas, kai tinkama ir laikantis geresnio 
reglamentavimo reikalavimų bei 
atsižvelgiant į laisvo ir išankstinio
informacija pagrįsto dėl investicijų į žemę 
paveiktų bendruomenių sutikimo 
principus, turėtų būti atliekami nuodugnūs 
aplinkos, finansinių ir socialinių aspektų ex 
ante vertinimai, įskaitant poveikį paveiktų 
bendruomenių teisėms ir pragyvenimo 
šaltiniams. Ex post vertinimo metu turėtų 
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būti išmatuojamas EDVF+ operacijų 
poveikis vystymuisi. Išorės veiksmų 
garantija neturėtų būti naudojama 
būtiniausioms viešosioms paslaugoms 
teikti, nes tai išlieka vyriausybės 
atsakomybė;

_________________ _________________

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 
finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 
finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).

Or. en

Pakeitimas 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 
Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį darbo vietų 
kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos 

(36) Išorės veiksmų garantija turėtų būti 
sukurta remiantis esama EDVF garantija ir 
Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės 
veiksmų garantija turėtų būti remiamos 
EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos 
biudžeto garantijos, makrofinansinė 
parama ir paskolos trečiosioms valstybėms 
pagal Tarybos sprendimą 
77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų 
būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) 
numatytus asignavimus, kurie taip pat 
turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, 
atsirandančius atitinkamai dėl 
makrofinansinės paramos paskolų ir 
paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų 
EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. 
Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė 
turėtų būti teikiama toms operacijoms, 
kurios darytų didelį poveikį darbo vietų 
kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos 
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santykio padidėtų investicijų tvarumas. 
Vykdant Išorės veiksmų garantija 
remiamas operacijas, kai tinkama ir 
laikantis geresnio reglamentavimo 
reikalavimų, turėtų būti atliekami 
nuodugnūs aplinkos, finansinių ir 
socialinių aspektų ex ante vertinimai. 
Išorės veiksmų garantija neturėtų būti 
naudojama būtiniausioms viešosioms 
paslaugoms teikti, nes tai išlieka 
vyriausybės atsakomybė;

santykio padidėtų investicijų tvarumas. 
Vykdant Išorės veiksmų garantija 
remiamas operacijas, kai tinkama ir 
laikantis geresnio reglamentavimo 
reikalavimų, turėtų būti atliekami 
nuodugnūs aplinkos, finansinių ir 
socialinių aspektų ex ante vertinimai. 
Išorės veiksmų garantija neturėtų būti 
naudojama būtiniausioms viešosioms 
paslaugoms privatizuoti arba trukdyti jas
teikti, nes tai išlieka vyriausybės 
atsakomybė;

_________________ _________________

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 
finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).

71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 
77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai 
teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant 
prisidėti prie atominių elektrinių 
finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).

Or. en

Pakeitimas 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) siekiant, kad Sąjunga laikytųsi 
politinių įsipareigojimų dėl klimato 
politikos, atsinaujinančiosios energijos ir 
efektyvaus išteklių naudojimo, mažiausiai 
50 proc. pagal garantiją skiriamo 
finansavimo turėtų būti skirta su tais 
sektoriais susijusioms investicijoms;

Or. en

Pakeitimas 554
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos
krize ir jos pagrindinėmis priežastimis. 
Derinant nuspėjamumo principą su 
poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius 
reikia koreguoti finansinį programų 
įgyvendinimą. Siekiant padidinti ES 
gebėjimą reaguoti į nenumatytus
poreikius, remiantis sėkminga Europos 
plėtros fondo (EPF) patirtimi reikėtų 
numatyti nepaskirstytą sumą kaip rezervą 
naujiems uždaviniams ir prioritetams. Ji 
turėtų būti sutelkta šiame reglamente 
nustatyta tvarka;

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos
pagrindinėmis priežastimis, pvz., skurdu ir 
nelygybe. Derinant nuspėjamumo principą 
su poreikiu greitai reaguoti į pagal šį 
reglamentą nustatytų tikslų neaptartus
poreikius reikia koreguoti finansinį 
programų įgyvendinimą. Siekiant padidinti 
ES gebėjimą reaguoti į šiame reglamente 
neaptartus poreikius, remiantis sėkminga 
Europos plėtros fondo (EPF) patirtimi 
reikėtų numatyti iš anksto nustatytą
nepaskirstytą sumą kaip rezervą naujiems 
uždaviniams ir prioritetams. Ji turėtų būti 
sutelkta šiame reglamente nustatyta tvarka;

Or. en

Pakeitimas 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos 
krize ir jos pagrindinėmis priežastimis. 
Derinant nuspėjamumo principą su 
poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius 
reikia koreguoti finansinį programų 

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais ir poveikiu,
visų pirma besivystančioms šalims, kurį 
daro visame pasaulyje didėjantis perkeltų 
asmenų skaičius. Derinant nuspėjamumo 
principą su poreikiu greitai reaguoti į 
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įgyvendinimą. Siekiant padidinti ES 
gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, 
remiantis sėkminga Europos plėtros fondo
(EPF) patirtimi reikėtų numatyti 
nepaskirstytą sumą kaip rezervą naujiems 
uždaviniams ir prioritetams. Ji turėtų būti 
sutelkta šiame reglamente nustatyta tvarka;

naujus poreikius reikia koreguoti finansinį 
programų įgyvendinimą. Siekiant padidinti 
ES gebėjimą reaguoti į nenumatytus 
poreikius, remiantis sėkminga Europos 
plėtros fondo (EPF) patirtimi reikėtų 
numatyti nepaskirstytą sumą kaip rezervą 
naujiems uždaviniams ir prioritetams. Ji 
turėtų būti sutelkta šiame reglamente 
nustatyta tvarka;

Or. en

Pakeitimas 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos 
krize ir jos pagrindinėmis priežastimis. 
Derinant nuspėjamumo principą su 
poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius 
reikia koreguoti finansinį programų 
įgyvendinimą. Siekiant padidinti ES 
gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, 
remiantis sėkminga Europos plėtros fondo
(EPF) patirtimi reikėtų numatyti 
nepaskirstytą sumą kaip rezervą naujiems 
uždaviniams ir prioritetams. Ji turėtų būti 
sutelkta šiame reglamente nustatyta tvarka;

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais ir 
pasekmėmis, kurios atsiranda dėl didelio 
pasaulinio perkeltų asmenų skaičiaus. 
Derinant nuspėjamumo principą su 
poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius 
reikia koreguoti finansinį programų 
įgyvendinimą. Siekiant padidinti ES 
gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, 
remiantis Europos plėtros fondo (EPF) 
patirtimi reikėtų numatyti nepaskirstytą 
sumą kaip rezervą naujiems uždaviniams ir 
prioritetams. Ji turėtų būti sutelkta šiame 
reglamente nustatyta tvarka;

Or. en

Pakeitimas 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir visuotinių uždavinių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos 
krize ir pagrindinėmis jos priežastimis. 
Nuspėjamumo principo derinimas su 
būtinybe greitai reaguoti į naujus poreikius 
visada reiškia finansinio programų
įgyvendinimo koregavimą. Siekiant 
padidinti ES gebėjimą reaguoti į
nenumatytus poreikius, remiantis sėkminga
Europos plėtros fondo (EPF) patirtimi 
reikėtų numatyti nepaskirstytą sumą kaip 
rezervą naujiems uždaviniams ir 
prioritetams. Ji turėtų būti sutelkta šiame
reglamente nustatyta tvarka;

(39) dėl geografinių teritorijų ypatumų 
išorės veiksmai dažnai įgyvendinami labai 
nepastovioje aplinkoje, kurioje reikia 
nuolat ir greitai prisitaikyti prie kintančių 
Sąjungos partnerių poreikių ir visuotinių 
uždavinių, susijusių su žmogaus teisėmis, 
demokratija ir geru valdymu, saugumu ir 
stabilumu, klimato kaita ir aplinka, 
vandenynais, migracijos krize ir 
pagrindinėmis jos priežastimis. 
Nuspėjamumo principo derinimas su 
būtinybe greitai reaguoti į naujus poreikius 
visada reiškia finansinio programų
įgyvendinimo koregavimą. Siekiant 
padidinti ES gebėjimą reaguoti į
nenumatytus poreikius, remiantis sėkminga 
Europos plėtros fondo (EPF) patirtimi 
reikėtų numatyti nepaskirstytą sumą kaip 
rezervą naujiems uždaviniams ir 
prioritetams. Ji turėtų būti sutelkta šiame 
reglamente nustatyta tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) kovos su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu, kibernetiniu saugumu ir 
karinių subjektų pajėgumų stiprinimu 
trečiosiose šalyse, pvz., pajėgumų 
stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi, 
priemonės turi būti planuojamos ir 
įgyvendinamos griežtai laikantis 
tarptautinės humanitarinės ir žmogaus 
teisių teisės, siekiant užkirsti kelią šių 
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pareigų pažeidimui ir kad nebūtų 
pakenkta Sąjungos saugumui ir, kaip 
patikimos tarptautinės teisės ir tarptautine 
sistema pagrįstų taisyklių rėmėjos, 
reputacijai. Atsižvelgiant į išvardytas 
politikos sritis, būtina plačiu mastu ir 
sistemingai naudoti dabartines 
„Operatyvines ES išorės 
bendradarbiavimo veiksmų, kuriais 
sprendžiamos terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo ir kibernetinio saugumo 
problemos, žmogaus teisių gaires. 
Teisėmis pagrįsto požiūrio integravimas“. 
Šios gairės ypač svarbios atsižvelgiant į 
kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško 
ar žeminančio elgesio prevenciją ir 
tinkamo proceso rėmimą, įskaitant 
nekaltumo prezumpciją, teisę į teisingą 
bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą. 
Pirmiau minėtose politikos srityse 
įgyvendinamos priemonės nustatomos 
atsižvelgiant į tinkamą rizikos, vertinimą, 
stebėsenos ir vertinimo procedūras. 
Būtina atidžiai stebėti priemonių 
įgyvendinimą ir reguliariai ir viešai apie jį 
pranešti;

Or. en

Pakeitimas 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros;

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros. ES taip pat turėtų parengti 
mokymo apie ES finansavimo 
panaudojimą programas, kurios būtų 
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skirtos vietos valdžios institucijų valstybės 
tarnautojams ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, siekiant padėti joms 
geriau įvykdyti tinkamumo reikalavimus 
ir užtikrinti didesnį jų projektų 
veiksmingumą. Šios programos, siekiant 
užtikrinti tikslingą ir tos šalies poreikius 
atitinkantį mokymą, turėtų būti 
įgyvendinamos atitinkamose šalyse, jos 
turėtų būti prieinamos šalies kalba, 
papildyti bet kokias parengtas nuotolinio 
mokymosi programas;

Or. en

Pakeitimas 560
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros;

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
demokratinę atsakomybę už savo 
vystymosi procesus ir išorės pagalbos 
tvarumą, Sąjunga, kai tinkama, turėtų teikti 
pirmenybę tam, kad visais 
bendradarbiavimo projekto ciklo aspektais 
būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos, ištekliai ir šalių partnerių 
sistemos ir procedūros, sykiu užtikrinant 
vietos išteklius ir ekspertines žinias ir 
visapusišką vietos valdžios ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą;

Or. fr

Pakeitimas 561
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros;

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos, jeigu veikia demokratinės 
institucijos, ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros;

Or. it

Pagrindimas

Institucijas skatinama naudoti tokiu atveju, jeigu laikomasi teisinės valstybės principų.

Pakeitimas 562
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad 
visais bendradarbiavimo projekto ciklo 
aspektais būtų naudojamos šalių partnerių 
institucijos ir šalių partnerių sistemos ir 
procedūros;

(42) siekiant didinti šalių partnerių 
atsakomybę už savo vystymosi procesus ir 
išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai 
tinkama ir įmanoma, turėtų teikti 
pirmenybę tam, kad visais 
bendradarbiavimo projekto ciklo aspektais 
būtų naudojamos šalių partnerių
demokratinės institucijos ir šalių partnerių
atskaitingos sistemos ir procedūros;

Or. en

Pakeitimas 563
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(48) Tarybos sprendimo 2010/427/ES79

straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos 
priemones, kurios pakeičiamos šiuo 
reglamentu, turėtų būti laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą, o Komisija 
turėtų užtikrinti, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendinamas remiantis tame sprendime 
nustatytu Europos išorės veiksmų tarnybos
(toliau – EIVT) vaidmeniu;

(48) Tarybos sprendimo 2010/427/ES79

straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos 
priemones, kurios pakeičiamos šiuo 
reglamentu, turėtų būti laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą, o Komisija 
turėtų užtikrinti, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendinamas remiantis tame sprendime 
nustatytu Europos išorės veiksmų tarnybos
(toliau – EIVT) vaidmeniu ir 
kompetencija;

_________________ _________________

79 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 
2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos 
išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

79 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 
2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos 
išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

Or. en

Pakeitimas 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Tarybos sprendimo 2010/427/ES79

straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos
priemones, kurios pakeičiamos šiuo 
reglamentu, turėtų būti laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą, o Komisija
turėtų užtikrinti, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendinamas remiantis tame sprendime 
nustatytu Europos išorės veiksmų 
tarnybos (toliau – EIVT) vaidmeniu;

(48) Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
(toliau – vyriausioji įgaliotinė) turėtų 
užtikrinti bendrą politinį Sąjungos išorės 
veiksmų koordinavimą, užtikrindamas 
Sąjungos išorės veiksmų vienybę, 
nuoseklumą ir veiksmingumą, visų pirma 
taikant šį reglamentą;

_________________

79 2010 m. liepos 26 d. Tarybos 
sprendimas 2010/427/ES, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 
2010 8 3, p. 30).

Or. en



AM\1172161LT.docx 129/164 PE632.090v01-00

LT

Pakeitimas 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Juo taip pat įsteigiamas „Europos darnaus 
vystymosi fondas +“ (toliau – EDVF+) ir
nustatoma Išorės veiksmų garantija.

Juo taip pat įsteigiamas „Europos darnaus 
vystymosi fondas +“ (toliau – EDVF+),
nustatoma Išorės veiksmų garantija ir 
atnaujinta Išorės skolinimo įsipareigojimo 
plius (ELM+) programa.

Or. en

Pakeitimas 566
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) programos sistema – teminės arba 
geografinės sistemos, kuriose politinėje 
sistemoje nustatyti politiniai tikslai 
paverčiami (daugiametėmis) 
programomis. Programavimo sistemą gali 
sudaryti šalies, daugiašalės, regioninės ir 
tarpregioninės strategijos;

Or. en

Pakeitimas 567
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) šalies programa – vienoje šalyje 
vykdoma orientacinė programa;

1) šalies strategija – vienoje šalyje 
vykdoma orientacinė strategija;
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Or. en

Pakeitimas 568
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) daugiašalė programa – keliose 
šalyse vykdoma orientacinė programa;

2) daugiašalė strategija – keliose 
šalyse vykdoma orientacinė strategija;

Or. en

Pakeitimas 569
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) regioninė programa – orientacinė 
daugiašalė programa, vykdoma toje 
pačioje geografinėje teritorijoje, kaip 
nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje, esančiose 
keliose trečiosiose valstybėse;

4) regioninė strategija – orientacinė 
daugiašalė strategija, vykdoma toje pačioje 
geografinėje teritorijoje, kaip nustatyta 4 
straipsnio 2 dalyje, esančiose keliose 
trečiosiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 570
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) tarpregioninė programa –
orientacinė daugiašalė programa, vykdoma 
skirtingose teritorijose, kaip nustatyta 4 
straipsnio 2 dalyje, esančiose keliose 

5) tarpregioninė strategija –
orientacinė daugiašalė strategija, vykdoma 
skirtingose teritorijose, kaip nustatyta 4 
straipsnio 2 dalyje, esančiose keliose 
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trečiosiose valstybėse; trečiosiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 571
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) tarpregioninė programa –
orientacinė daugiašalė programa, vykdoma 
skirtingose teritorijose, kaip nustatyta 4 
straipsnio 2 dalyje, esančiose keliose 
trečiosiose valstybėse;

5) tarpregioninė strategija –
orientacinė daugiašalė strategija, vykdoma 
skirtingose teritorijose, kaip nustatyta 4 
straipsnio 2 dalyje, esančiose keliose 
trečiosiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) pilietinė visuomenė – visi asmenys 
ar jų grupės, kurie yra nepriklausomi nuo 
valstybės, įskaitant NVO, universitetus, 
privatųjį sektorių, profesines sąjungas ir 
žmogaus teisių gynėjus, apibrėžtus 
Jungtinių Tautų asmenų teisių ir 
atsakomybės deklaracijoje;

Or. fr

Pakeitimas 573
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) įnašų mokėtojas – valstybė narė, 
tarptautinė finansų įstaiga ar valstybės 
narės viešoji institucija, viešoji vykdomoji 
įstaiga ar kiti subjektai, kurie grynaisiais 
pinigais arba garantijomis remia bendrą 
atidėjinių fondą.

8) įnašų mokėtojas – valstybė narė, 
tarptautinė finansų įstaiga ar valstybės 
narės viešoji institucija, viešoji vykdomoji 
įstaiga ar kiti viešieji arba privatūs
subjektai, kurie grynaisiais pinigais arba 
garantijomis remia bendrą atidėjinių fondą.

Or. en

Pakeitimas 574
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) papildomumo principas – tai 
principas, kuriuo užtikrinama, kad Išorės 
veiksmų garantija būtų prisidedama prie 
darnaus vystymosi, vykdant operacijas, 
kurių be šios garantijos nebūtų buvę 
galima vykdyti arba kurias vykdant 
pasiekiama gerokai didesnių teigiamų 
rezultatų negu būtų buvę pasiekta be šios 
garantijos. Be to, papildomumas – tai 
privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimas ir 
rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 
investavimo aplinkos problemų 
sprendimas, taip pat investicijų kokybės, 
tvarumo, poveikio arba masto gerinimas. 
Tuo principu taip pat užtikrinama, kad 
Išorės veiksmų garantijos operacijomis 
nepakeičiama valstybės narės parama, 
privatus finansavimas ar kita Sąjungos 
arba tarptautinė finansinė intervencija ir 
jomis vengiama išstumti kitas viešas ar 
privačias investicijas. Pagal garantiją 
remiami projektai paprastai pasižymi 
didesne rizika nei reikalavimus 
atitinkančių garantijos šalių remiamas 
investicijų portfelis pagal jų įprastą 
investavimo politiką, nenaudojant Išorės 
veiksmų garantijos;
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Or. en

Pakeitimas 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) papildomumas – principas, kuriuo 
užtikrinama, kad EDVF+ garantijos 
parama negalėtų būti siekiama pakeisti 
valstybės narės paramą, privatų 
finansavimą ar kitą Sąjungos finansinę 
intervenciją ir kad ja būtų siekiama 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir išvengti kitų viešų ar privačių 
investicijų išstūmimo;

Or. en

Pakeitimas 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) skurdas – reiškinys, kuris apima 
visas sritis, kuriose abiejų lyčių žmonės 
kenčia nepriteklių ir įvairiose 
visuomenėse bei vietos bendruomenėse 
laikomi neprisitaikančiais. Pagrindiniai 
skurdo aspektai apima ekonominius, 
žmogiškuosius, politinius, socialinius bei 
kultūrinius ir savigynos gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 577
Judith Sargentini, Michel Reimon



PE632.090v01-00 134/164 AM\1172161LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) lyčių aspektas – veikimas siekiant 
suprasti ir atsižvelgiant į visuomeninius ir 
kultūrinius veiksnius, susijusius su 
atskirtimi ir diskriminacija dėl lyties 
pačiose įvairiausiose viešojo ir privataus 
gyvenimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c) pilietinės visuomenės 
organizacijos – visos nevalstybinės, ne 
pelno organizacijos, veikiančios 
nešališkai ir neprievartiniu būdu, į kurias 
žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, 
kultūrinių, socialinių arba ekonominių 
tikslų ir idealų. Vietos, nacionaliniu, 
regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis 
veiklą vykdančios organizacijos apima 
miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir 
neoficialiai veikiančias organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d) apdairus konflikto traktavimas –
veikimas suvokiant, kad bet kokia 
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iniciatyva, kurios imamasi nuo konflikto 
nukentėjusioje aplinkoje, gali sąveikauti 
su tuo konfliktu ir kad tokia sąveika 
sukels pasekmių, kurios gali turėti 
teigiamą arba neigiamą poveikį. Apdairus 
konflikto traktavimas reiškia, kad 
užtikrinama, jog ES veiksmais 
(politiniais), politika, išorės parama bus 
kuo labiau stengiamasi išvengti neigiamo 
poveikio ir siekiama kuo didesnio 
teigiamo poveikio konflikto dinamikai, 
taip prisidedant prie konflikto prevencijos, 
struktūrinio stabilumo ir taikos 
stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8e) papildomumas EFSD+ kontekste 
reiškia principą, pagal kurį užtikrinama, 
kad parama negalėtų būti siekiama 
pakeisti valstybės narės paramą, privatų 
finansavimą ar kitą Sąjungos finansinę 
intervenciją ir kad ja būtų siekiama 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir išvengti kitų viešų ar privačių 
investicijų išstūmimo;

Or. en

Pakeitimas 581
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti 
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 
8 bei 21 straipsniuose.

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje remti valstybių narių 
veiksmus siekiant tikslų ir laikantis 
principų, nustatytų Jungtinių Tautų 
Chartijoje.

Or. fr

Pakeitimas 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti 
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
bei 21 straipsniuose.

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti 
Sąjungos vertybes, principus ir
pagrindinius interesus siekiant Sąjungos 
išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų 
principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 bei 21 
straipsniuose, ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 11 straipsnyje, kartu 
atsižvelgiant į ES vystomojo 
bendradarbiavimo politinę sistemą, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 208 straipsnyje. Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
įgyvendinimas yra pagrindinis šio 
reglamento tikslas;

Or. en

Pakeitimas 583
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8
bei 21 straipsniuose.

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
nustatyti finansinę sistemą, kuria visame 
pasaulyje būtų remiamos Sąjungos
vertybės ir interesai laikantis Sąjungos
išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų 
principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 
straipsniuose, įskaitant pagarbą 
pagrindinėms teisėms ir principams, taip 
pat apsaugant ir skatinant žmogaus teises, 
demokratiją ir teisinę valstybę.

Or. en

Pakeitimas 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti 
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
bei 21 straipsniuose.

1. Šio reglamento bendrasis tikslas –
visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti 
Sąjungos vertybes ir interesus siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
bei 21 straipsniuose, taip pat Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 207, 208 ir 212 
straipsniuose.

Or. fr

Pakeitimas 585
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šį reglamentą skiriamas 
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finansavimas atitinka Sąjungos vertybes 
ir principus, taip pat Sąjungos 
įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, 
atsižvelgiant į atitinkamas Sąjungos 
politikos kryptis ir pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti bendradarbiavimu, taika ir 
saugumu, bendra atsakomybe ir bendru 
įsipareigojimu visuotinėms demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms vertybėms, taip pat socialine ir 
ekonomine integracija, aplinkos apsauga 
ir klimato politikos veiksmais paremtus 
ypatingus santykius su ES rytinėmis ir 
pietinėmis kaimyninėmis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su kaimynystės regiono,
Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo 
vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros regionų trečiosiomis 
valstybėmis ir regionais;

a) remti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su kaimynystės 
Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo 
vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros regionų trečiosiomis 
valstybėmis ir regionais, siekiant darnaus 
aplinkos vystymosi, naikinant skurdą ir 
kovojant su nelygybe;
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Or. en

Pakeitimas 588
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su kaimynystės regiono, 
Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo 
vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros regionų trečiosiomis 
valstybėmis ir regionais;

a) remti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su kaimynystės regiono,
Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo 
vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros regionų trečiosiomis 
valstybėmis ir regionais ir sudaryti sąlygas 
ekonominiam jų vystymuisi ir žmogaus 
teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 
skatinimui;

Or. en

Pakeitimas 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) mažinti ir, per ilgąjį laikotarpį, 
panaikinti skurdą, visų pirma mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse; vykdyti Sąjungos 
prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir 
tikslus, visų pirma nustatytus 
Darbotvarkėje iki 2030 m., DVT ir 
Paryžiaus susitarime;

Or. fr

Pakeitimas 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) siekti panaikinti skurdą, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 591
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, vadovaujantis 
Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnyje 
nustatytu nesikišimo principu;

Or. fr

Pakeitimas 592
Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu remti pilietinės 
visuomenės organizacijas ir vietos valdžios 
institucijas, tolesnį stabilumą bei taiką, 
užkirsti kelią konfliktams ir skatinti 
teisingą bei įtraukią visuomenę, ir spręsti 
kitus visuotinius ir regioninius uždavinius,
taip pat reaguoti į užsienio politikos 
poreikius ir iššūkius, kaip nustatyta III 
priede;
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Or. en

Pakeitimas 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę,
žmogaus teises ir lyčių lygybę, remti 
pilietinės visuomenės organizacijas,
stiprinti daugiašališkumą, kurti taiką, 
užkirsti kelią konfliktams ir propaguoti 
teisingą ir įtraukią visuomenę, ir spręsti 
kitus visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su kova su klimato kaita ir 
aplinkos būklės blogėjimu;

Or. en

Pakeitimas 594
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu ir regioniniu, 
nacionaliniu ir dvišaliu lygmenimis
stiprinti, skatinti, saugoti ir remti 
demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus 
teises, ir prireikus remti pilietinės 
visuomenės organizacijas be išankstinio 
vyriausybių ar valdžios institucijų 
sutikimo, siekiant skatinti 
daugiašališkumą, tarptautinį teisingumą 
ir atskaitomybę, tolesnį stabilumą bei taiką 
ir spręsti kitus visuotinius uždavinius, be 
kita ko, susijusius su klimato kaita ir 
mažėjančia erdve pilietinei visuomenei;
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Or. en

Pakeitimas 595
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas ir vietos valdžios 
institucijas, užkirsti kelią konfliktams ir 
skatinti tolesnį stabilumą bei taiką ir 
spręsti kitus visuotinius ir regioninius
uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu bei remti 
tvarią, įtraukią ir visiems naudingą 
ekonominę ir socialinę plėtrą;

Or. fr

Pakeitimas 597
Renaud Muselier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, stiprinti vietos ir 
regionų valdžios institucijų pajėgumus, 
tolesnį stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

Or. fr

Pakeitimas 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su tvarkingos ir saugios 
migracijos ir judumo palengvinimu;

Or. en

Pakeitimas 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) mažinti ir ilguoju laikotarpiu 
panaikinti skurdą, ypač mažiausiai
išsivysčiusiose šalyse; siekti įvykdyti 
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tarptautinius įsipareigojimus ir tikslus, dėl 
kurių susitarė Sąjunga, ypač pagal 
Darbotvarkę iki 2030 m., DVT ir 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 600
Kati Piri

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propaguoti moterų ir mergaičių 
teisių, įskaitant ekonomines, darbo ir 
socialines teises, apsaugą bei 
įgyvendinimą, užtikrinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, be kita 
ko, pasinaudojant išsamiu lytiniu 
švietimu; taip pat pripažinti ir įvertinti 
neapmokamą priežiūrą ir darbą namuose;

Or. en

Pakeitimas 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propaguoti žmogaus teises, 
demokratiją, gerą valdymą ir teisinę 
valstybę, be kita ko, pačiomis 
sunkiausiomis aplinkybėmis ir skubos 
atvejais, bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene, įskaitant žmogaus teisių 
gynėjus visame pasaulyje;

Or. en
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Pakeitimas 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) siekti vystomojo bendradarbiavimo 
su šalimis partnerėmis, kad būtų 
užtikrintas tvarus vystymasis, panaikintas 
skurdas ir kovojama su nelygybe, kaip 
nustatyta darnaus vystymo tiksluose ir 
Darbotvarkėje iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 603
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) greitai reaguoti krizių, nestabilumo 
ir konfliktų atvejais; su atsparumu 
susijusius uždavinius ir humanitarinės 
pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi 
srityje ir užsienio politikos poreikius bei 
prioritetus.

c) greitai reaguoti gamtinių arba 
žmogaus sukeltų krizių, nestabilumo,
žmogaus teisių pažeidimų ir konfliktų 
atvejais; su atsparumu susijusius 
uždavinius ir humanitarinės pagalbos 
susiejimą su veiksmais vystymosi srityje;

Or. en

Pakeitimas 604
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) greitai reaguoti į krizių, 
nestabilumo ir konfliktų atvejus, su 
atsparumu susijusius uždavinius ir 
humanitarinės pagalbos susiejimą su 

c) greitai reaguoti į krizių, 
nestabilumo ir konfliktų atvejus, su 
atsparumu susijusius uždavinius ir 
humanitarinės pagalbos susiejimą su 
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veiksmais vystymosi srityje ir užsienio 
politikos poreikius bei prioritetus.

veiksmais vystymosi srityje;

Or. fr

Pakeitimas 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) greitai reaguoti krizių, nestabilumo 
ir konfliktų atvejais; su atsparumu 
susijusius uždavinius ir humanitarinės 
pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi 
srityje ir užsienio politikos poreikius bei 
prioritetus.

c) greitai reaguoti krizių, nestabilumo 
ir konfliktų atvejais; su atsparumu 
susijusius uždavinius ir humanitarinės 
pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) greitai reaguoti krizių, nestabilumo 
ir konfliktų atvejais; su atsparumu 
susijusius uždavinius ir humanitarinės 
pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi 
srityje ir užsienio politikos poreikius bei 
prioritetus.

c) greitai reaguoti krizių, nestabilumo 
ir konfliktų atvejais; su atsparumu 
susijusius uždavinius ir humanitarinės 
pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

Greitojo reagavimo mechanizmas turi būti aiškiai susietas su išimtinėmis ir išskirtinėmis 
situacijomis ir turi būti susietas su skubiomis ir konflikto situacijomis. Įterpta frazę „užsienio 
politikos poreikius ir prioritetus“ yra neaiški ir dėl jos šio mechanizmo taikymo sritis 
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praplečiama beveik kiekvienai situacijai, kuri yra susijusi su ES interesu. Todėl mechanizmas 
būtų taikomas beveik kiekvienai situacijai.

Pakeitimas 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti kokybišką ir įvairiapusį 
ugdymą, nes tai svarbiausia priemonė, 
padedanti pasiekti vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo tikslų 
mažinant nelygybę ir skurdą, sudarant 
galimybes žmonėms gyventi sveikiau ir 
tvariau, taip pat skatinti toleranciją ir 
žinias, kad būtų galima kurti taikesnes 
visuomenes;

Or. en

Pakeitimas 608
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) b) skatinti besivystančių šalių 
ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos 
darnų vystymąsi, siekiant panaikinti 
skurdą ir sumažinti nelygybę laikantis 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslų;

Or. it

Pagrindimas

Darnaus vystymosi tikslai turi būti paminėti tarp konkrečių tikslų.

Pakeitimas 609
Gilles Pargneaux



PE632.090v01-00 148/164 AM\1172161LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekti panaikinti skurdą, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 610
Urmas Paet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekti vystomojo 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis, 
kad būtų užtikrintas tvarus vystymasis, 
kaip nustatyta darnaus vystymo tiksluose 
ir Darbotvarkėje iki 2030 m., kovojama su 
nelygybe ir panaikintas skurdas.

Or. en

Pakeitimas 611
Urmas Paet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ne mažiau kaip 20 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, visose geografinėse ir 
teminėse programose, kasmet ir per visą 
jų veiksmų laikotarpį, turėtų būti skiriama 
vien tik socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, siekiant remti ir stiprinti 
pagrindinių socialinių paslaugų, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, įskaitant 
mitybą, švietimo ir socialinės apsaugos, 
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teikimą, visų pirma labiausiai 
marginalizuotoms grupėms, įskaitant 
moteris ir vaikus.

Or. en

Pakeitimas 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

3. Ne mažiau kaip 95 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.
Šiuo reglamentu padedama siekti bendro 
tikslo – Darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo laikotarpiu mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims skirti 0,20 proc. 
Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Or. en

Pakeitimas 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

3. Ne mažiau kaip 97 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 614
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

3. Ne mažiau kaip 90 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 615
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus.

3. Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų 
pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto nustatytus 
oficialios paramos vystymuisi kriterijus. 
Ne mažiau kaip 40 proc. jų skiriama 
Jungtinių Tautų Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos nustatytoms 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Or. fr

Pakeitimas 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne mažiau kaip 85 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
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šį reglamentą, pagrindinis ar svarbus 
tikslas yra lyčių lygybė ir moterų ir 
mergaičių teisės bei įgalėjimas 
geografinėse ir teminėse programose, 
kasmet ir per visą jų veiksmų laikotarpį. 
Be to, 20 proc. oficialios paramos 
vystymuisi, finansuojamos pagal šį 
reglamentą, pagrindinis tikslas yra lyčių 
lygybė ir moterų ir mergaičių teisės bei 
įgalėjimas visose geografinėse ir teminėse 
programose.

Or. en

Pakeitimas 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne mažiau kaip 20 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, visose geografinėse ir 
teminėse programose, kasmet ir per visą 
jų veiksmų laikotarpį, skiriama vien tik 
socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei 
raidai, siekiant remti ir stiprinti 
pagrindinių socialinių paslaugų, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, įskaitant 
mitybą, švietimo ir socialinės apsaugos, 
teikimą, visų pirma labiausiai 
marginalizuotoms grupėms, įskaitant 
moteris ir vaikus.

Or. en

Pakeitimas 618
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne mažiau kaip 85 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, pagrindinis ar svarbus 
tikslas yra lyčių lygybė ir moterų ir 
mergaičių teisės bei įgalėjimas 
geografinėse ir teminėse programose. Be 
to, 20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė ir 
moterų ir mergaičių teisės bei įgalėjimas 
visose geografinėse ir teminėse 
programose.

Or. en

Pakeitimas 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne mažiau kaip 10 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, skiriama kokybiško 
įtraukaus švietimo skatinimui. Pagal 32 
straipsnį atliekant numatytą laikotarpio 
vidurio peržiūrą nagrinėjamos galimos 
finansinės trajektorijos iki 2027 m., kad 
iki 2030 m. būtų pasiektas 15 proc. 
rodiklis. Pusė šios sumos išleidžiama 
pagrindiniam išsilavinimui.

Or. en

Pakeitimas 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ne mažiau kaip 20 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, visose geografinėse ir 
teminėse programose, kasmet ir per visą 
jų veiksmų laikotarpį, skiriama vien tik 
socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei 
raidai, siekiant remti ir stiprinti 
pagrindinių socialinių paslaugų, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, įskaitant 
mitybą, švietimo ir socialinės apsaugos, 
teikimą, visų pirma labiausiai 
marginalizuotoms grupėms, įskaitant 
moteris ir vaikus.

Or. en

Pakeitimas 621
Mirja Vehkaperä

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ne mažiau kaip 20 proc. oficialios 
paramos vystymuisi, finansuojamos pagal 
šį reglamentą, visose programose turėtų 
būti skirta socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
raidai, ypatingą dėmesį skiriant 
pagrindinėms socialinėms paslaugoms, 
visų pirma sveikatai ir švietimui.

Or. en

Pakeitimas 622
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansavimas pagal šį 1. Sąjungos parama pagal šį 
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reglamentą taikomas per: reglamentą programuojama šiomis 
priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansavimas pagal šį 
reglamentą taikomas per:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 624
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) geografines programas; a) (daugiametes) geografines
programavimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 625
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teminės programos; b) (daugiametės) teminės
programavimo sistemos;

Or. en
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Pakeitimas 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmus, įgyvendinamus pagal šias 
programas, kurie susiję su darnaus 
vystymosi tikslų siekimu.

Or. en

Pakeitimas 627
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geografinės programos apima šalių ir 
daugiašalį bendradarbiavimą šiose 
teritorijose:

Keturios (daugiametės) geografinės
programavimo sistemos nustatomos 
priimant deleguotąjį aktą ir apima šalių ir 
daugiašalį bendradarbiavimą šiose 
teritorijose:

Or. en

Pakeitimas 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Azijos ir Ramiojo vandenyno; c) Azijos;

Or. fr
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Pakeitimas 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Ramiojo vandenyno;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia atskirai išskirti Ramiojo vandenyno regioną, siekiant numatyti specialų finansavimą 
šiam regionui, kuris priklauso AKR grupei ir dalyvauja derybose dėl padėties po Kotonu 
susitarimo.

Pakeitimas 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono.

d) Šiaurės ir Pietų Amerikos;

Or. fr

Pakeitimas 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Karibų jūros regiono.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia atskirai išskirti Karibų jūros regioną, siekiant numatyti specialų finansavimą šiam 
regionui, kuris priklauso AKR grupei ir dalyvauja derybose dėl padėties po Kotonu 
susitarimo.

Pakeitimas 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geografinės programos gali būti vykdomos 
visose trečiosiose valstybėse, išskyrus šalis 
kandidates ir potencialias kandidates, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../...80

(PNPP) ir užjūrio šalis ir teritorijas, kaip 
apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES).

Geografinės programos gali būti vykdomos 
visose trečiosiose valstybėse, išskyrus šalis 
kandidates ir potencialias kandidates, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../...80

(PNPP) ir užjūrio šalis ir teritorijas, kaip 
apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES).
Turėtų būti nustatytos žemyninės arba 
tarpregioninės geografinės programos.

_________________ _________________

80 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl Pasirengimo narystei 
paramos priemonės (OL L).

80 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl Pasirengimo narystei 
paramos priemonės (OL L).

Or. en

Pakeitimas 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau deramai pagrįstais atvejais, 
vadovaujantis abipusiškumo ir 
proporcingumo principais, pagal 
geografines programas gali būti skiriama 
parama šalims ir regionams partneriams, 
kad jie galėtų stiprinti bendradarbiavimą 
su SESV 349 str. nurodytais kaimyniniais 
atokiausiais regionais ir užjūrio šalimis 
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bei teritorijomis, kurioms taikomas 
Tarybos UŠT sprendimas.

Or. fr

Pakeitimas 634
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teminės programos apima veiksmus, 
susijusius su darnaus vystymosi tikslų 
siekimu pasauliniu lygmeniu šiose srityse:

Teminė programavimo sistema nustatoma 
priimant deleguotąjį aktą ir apima 
veiksmus, susijusius su ES išorės veiksmų 
ir principų įgyvendinimu, kaip nustatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 
straipsnio 5 dalyje, 8 ir 21 straipsniuose, 
įkaitant pagarbą pagrindinėms teisėms ir 
principams, žmogaus teisių, demokratijos 
ir teisinės valstybės apsaugą ir skatinimą, 
taip pat su darnaus vystymosi tikslų 
siekimu pasauliniu lygmeniu. Veiksmai 
grupuojami (bet nebūtinai) pagal šias 
antraštes:

Or. en

Pakeitimas 635
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmogaus teisės ir demokratija; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Vartojant šią miglotą formuluotę gerais norais pridengiamas įvairaus pobūdžio kišimasis.



AM\1172161LT.docx 159/164 PE632.090v01-00

LT

Pakeitimas 636
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Žmogaus teisės ir demokratija; a) Žmogaus teisės, demokratija, 
teisinė valstybė ir pagrindinės laisvės;

Or. en

Pakeitimas 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) lyčių lygybė ir moterų bei 
mergaičių įgalėjimas;

Or. en

Pakeitimas 638
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pilietinės visuomenės 
organizacijos;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės sąvoka naudojamasi apeinant valstybės valdžios lygmenį ir remiant 
užsienio jėgų kišimąsi į šalių vidaus politiką.
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Pakeitimas 639
Renaud Muselier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pilietinės visuomenės 
organizacijos;

b) pilietinės visuomenės organizacijos
ir vietos valdžios institucijos;

Or. fr

Pakeitimas 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) c) stabilumas ir taika; c) taikos kūrimas, konfliktų 
prevencija ir stabilumas;

Or. en

Pakeitimas 641
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stabilumas ir taika; c) stabilumas, taika ir tarptautinis 
teisingumas;

Or. en

Pakeitimas 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teminės programos gali būti vykdomos 
visose trečiosiose valstybėse ir užjūrio 
šalyse ir teritorijose, kaip apibrėžta 
Tarybos sprendime .../... (ES).

Teminės programos gali būti vykdomos 
visose trečiosiose valstybėse.
Užjūrio šalys ir teritorijos gali visateisiškai 
dalyvauti teminėse programose, kaip 
apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES). 
Veiksmingas jų dalyvavimas turi būti 
užtikrinamas atsižvelgiant į jų ypatumus 
ir į joms iškylančius konkrečius 
uždavinius.

Or. fr

Pakeitimas 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prisidėti prie stabilumo ir konfliktų 
prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių 
ir pokriziniais atvejais;

a) prisidėti prie taikos, stabilumo ir 
konfliktų prevencijos skubos, kylančių 
krizių, krizių ir pokriziniais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 644
Renaud Muselier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių ir asmenų 
atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti 
su veiksmais vystymosi srityje;

b) padėti didinti valstybių, regionų, 
savivaldybių, miestų ir kaimų, 
visuomenių, bendruomenių ir asmenų 
atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti 
su veiksmais vystymosi srityje;
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Or. fr

Pakeitimas 645
Urmas Paet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių ir asmenų 
atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti 
su veiksmais vystymosi srityje;

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių, vaikų ir 
asmenų atsparumą ir humanitarinę pagalbą 
susieti su veiksmais vystymosi srityje;

Or. en

Pakeitimas 646
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių ir asmenų 
atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti 
su veiksmais vystymosi srityje;

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių, vaikų ir 
asmenų atsparumą ir humanitarinę pagalbą 
susieti su veiksmais vystymosi srityje;

Or. en

Pakeitimas 647
Jean-Luc Schaffhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tenkinti užsienio politikos 
poreikius ir laikytis jos prioritetų.

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tenkinti užsienio politikos 
poreikius ir laikytis jos prioritetų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tenkinti užsienio politikos 
poreikius ir laikytis jos prioritetų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Greitojo reagavimo mechanizmas turi būti aiškiai susietas su išimtinėmis ir išskirtinėmis 
situacijomis ir turi būti susietas su skubiomis ir konflikto situacijomis. C punktas yra neaiškus 
ir dėl jo šio mechanizmo taikymo sritis praplečiama beveik kiekvienai situacijai, kuri yra 
susijusi su ES interesu. Todėl mechanizmas būtų taikomas beveik kiekvienai situacijai.

Pakeitimas 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Greitojo reagavimo veiksmai gali būti 
vykdomi visose trečiosiose valstybėse ir 
užjūrio šalyse ir teritorijose, kaip apibrėžta 

Greitojo reagavimo veiksmai gali būti 
vykdomi visose trečiosiose valstybėse.
Užjūrio šalys ir teritorijos gali visateisiškai 
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Tarybos sprendime .../... (ES). dalyvauti greitojo reagavimo veiksmuose, 
kaip apibrėžta Tarybos sprendime .../... 
(ES).

Or. fr
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