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Pakeitimas 1
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti 
nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus 
orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, 
teisinės valstybės principą ir pagarbą 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos 
valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės 
Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai 
patvirtinama, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. birželio 
mėn. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba 
(toliau – Kopenhagos kriterijai), ir jeigu 
Sąjunga turi pajėgumo integruoti naują 
narę. Kopenhagos kriterijai yra susiję su 
institucijų, užtikrinančių demokratiją, 
teisinės valstybės principą, žmogaus teises 
ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, 
stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos 
egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti 
konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje
veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, 
siekti politinės, ekonominės ir pinigų 
sąjungos tikslų;

(3) Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti 
nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus 
orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, 
teisinės valstybės principą ir pagarbą 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos 
valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės 
Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai 
patvirtinama, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. 
birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryba (toliau – Kopenhagos 
kriterijai), ir jeigu Sąjunga turi pajėgumo 
integruoti naują narę. Kopenhagos kriterijai 
yra susiję su institucijų, užtikrinančių 
demokratiją, teisinės valstybės principą, 
žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei 
jų apsaugą, stabilumu, veikiančios rinkos 
ekonomikos egzistavimu, taip pat 
pajėgumu atlaikyti konkurencinį spaudimą 
bei Sąjungoje veikiančias rinkos jėgas, ir 
gebėjimu ne tik naudotis teisėmis, bet ir 
prisiimti pagal Sutartis numatytas pareigas, 
be kita ko, siekti politinės, ekonominės ir 
pinigų sąjungos tikslų. Vis dėlto reikėtų 
pastebėti, kad šie įsipareigojimai 
nesibaigia įstojus į ES, ir šalims, kurios 
buvo priimtos į Europos Sąjungą ir kurios 
nesilaiko šių vertybių, išvardytų pirmiau, 
reiškiamas pasmerkimas;

Or. en

Pakeitimas 2
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Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti 
nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus 
orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, 
teisinės valstybės principą ir pagarbą 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos 
valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės 
Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai 
patvirtinama, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. birželio 
mėn. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba 
(toliau – Kopenhagos kriterijai), ir jeigu 
Sąjunga turi pajėgumo integruoti naują 
narę. Kopenhagos kriterijai yra susiję su 
institucijų, užtikrinančių demokratiją, 
teisinės valstybės principą, žmogaus teises 
ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, 
stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos 
egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti 
konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje 
veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, 
siekti politinės, ekonominės ir pinigų 
sąjungos tikslų;

(3) Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti 
nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus 
orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, 
teisinės valstybės principą ir pagarbą 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, ir 
įsipareigojusi remti šias vertybes, gali 
pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos 
valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės 
Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai 
patvirtinama, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. 
birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryba (toliau – Kopenhagos 
kriterijai), ir jeigu Sąjunga turi pajėgumo 
integruoti naują narę – tai svarbiausia 
sąlyga, į kurią praeityje buvo per mažai 
atsižvelgta. Kopenhagos kriterijai yra 
susiję su institucijų, užtikrinančių 
demokratiją, teisinės valstybės principą, 
žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei 
jų apsaugą, stabilumu, veikiančios rinkos 
ekonomikos egzistavimu, taip pat 
pajėgumu atlaikyti konkurencinį spaudimą 
bei Sąjungoje veikiančias rinkos jėgas, ir 
gebėjimu ne tik naudotis teisėmis, bet ir 
prisiimti pagal Sutartis numatytas pareigas, 
be kita ko, siekti politinės, ekonominės ir 
pinigų sąjungos tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 3
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) plėtros procesas grindžiamas 
nustatytais kriterijais ir sąžiningomis bei 
griežtomis sąlygomis. Kiekvienas paramos 
gavėjas vertinamas pagal jo nuopelnus. 
Vertinant padarytą pažangą ir nustatant 
trūkumus siekiama paskatinti I priede 
išvardytus paramos gavėjus vykdyti 
būtinas plataus užmojo reformas ir nubrėžti 
atitinkamas gaires. Kad plėtros perspektyva 
taptų realybe, plėtros šalims labai svarbu 
tvirtai įsipareigoti laikytis pagrindinių 
principų15metodo. Pasirengimo narystei 
pažanga priklauso nuo to, kaip kiekviena 
paraišką pateikusi valstybė laikosi 
Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo 
įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų 
savo politinių, institucinių, teisinių, 
administracinių ir ekonominių sistemų 
veikimą su Sąjungoje taikomomis 
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika;

(4) plėtros procesas teoriškai
grindžiamas nustatytais kriterijais ir 
teisingomis bei griežtomis sąlygomis, 
tačiau praktiškai jis pasirodė kur kas 
neaiškesnis ir šių kriterijų buvo nelabai 
laikomasi. Kiekvienas paramos gavėjas 
vertinamas pagal jo nuopelnus. Vertinant 
padarytą pažangą ir nustatant trūkumus 
siekiama paskatinti I priede išvardytus 
paramos gavėjus vykdyti būtinas plataus 
užmojo reformas ir nubrėžti atitinkamas 
gaires. Kad plėtros perspektyva taptų 
realybe, plėtros šalims labai svarbu tvirtai 
įsipareigoti laikytis pagrindinių principų
metodo15. Pasirengimo narystei pažanga 
priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką 
pateikusi valstybė laikosi Sąjungos 
vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti 
būtinas reformas, kad suderintų savo 
politinių, institucinių, teisinių, 
administracinių ir ekonominių sistemų 
veikimą su Sąjungoje taikomomis 
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika.

_________________ _________________

15 Pagrindinių principų metodu teisinės 
valstybės principas ir pagrindinių teisių 
principai susiejami su kitomis dviem 
pagrindinėmis stojimo proceso sritimis: 
ekonomikos valdymu (didesniu dėmesiu 
ekonominei plėtrai ir konkurencingumo 
didinimui) ir demokratinių institucijų 
stiprinimu bei viešojo administravimo 
reforma. Visi trys pagrindiniai principai 
yra labai svarbūs kandidatų ir potencialių 
kandidatų reformų procesams ir jais 
sprendžiami svarbiausi piliečiams rūpimi 
klausimai.

15 Pagrindinių principų metodu teisinės 
valstybės principas ir pagrindinių teisių 
principai susiejami su kitomis dviem 
pagrindinėmis stojimo proceso sritimis: 
ekonomikos valdymu (didesniu dėmesiu 
ekonominei plėtrai ir konkurencingumo 
didinimui) ir demokratinių institucijų 
stiprinimu bei viešojo administravimo 
reforma. Visi trys pagrindiniai principai 
yra labai svarbūs kandidatų ir potencialių 
kandidatų reformų procesams ir jais 
sprendžiami svarbiausi piliečiams rūpimi 
klausimai.

Or. fr

Pakeitimas 4
Luke Ming Flanagan
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai 
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, 
kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai, 
politiniai, ekonominiai ir socialiniai 
pokyčiai;

5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai 
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, 
kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai, 
politiniai, ekonominiai ir socialiniai 
pokyčiai. Tačiau pati ši plėtros politika 
turėtų būti nuolat vertinama siekiant 
užtikrinti, kad Sąjunga neužaugtų 
pernelyg didelė pernelyg greitai, iki tokio 
masto, kai taptų beveik nevaldoma, o 
turėtų būti siekiama, kad augimas būtų 
kontroliuojamas ir tvarus; 

Or. en

Pakeitimas 5
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai 
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, 
kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai, 
politiniai, ekonominiai ir socialiniai 
pokyčiai;

(5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turėtų turėti stiprų keičiamąjį 
poveikį, kuriuo įtvirtinami teigiami 
demokratiniai, politiniai, ekonominiai ir 
socialiniai pokyčiai, net jei faktai 
neatitinka šios teorijos, kaip matome iš 
Turkijos pavyzdžio;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai 
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, 
kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai,
politiniai, ekonominiai ir socialiniai 
pokyčiai;

(5) Sąjungos plėtros politika yra 
investicija Europos taikos, saugumo ir 
stabilumo labui. Ji suteikia daugiau 
ekonominių ir prekybos galimybių, o tai 
naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms 
valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje 
perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, 
kuriuo įtvirtinami politiniai, ekonominiai ir 
socialiniai pokyčiai;

Or. fr

Pakeitimas 7
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Komisija komunikate 
„Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis 
ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų 
šalims“16dar kartą patvirtino tvirtą, 
pasiekimais grindžiamą narystės ES 
perspektyvą Vakarų Balkanams. Tai aiški 
palaikymo žinia visiems Vakarų 
Balkanams ir ES įsipareigojimo dėl jų 
ateities Europoje ženklas;

(6) Europos Komisija komunikate 
„Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis 
ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų 
šalims“ dar kartą patvirtino tvirtą, 
pasiekimais grindžiamą narystės ES 
perspektyvą Vakarų Balkanams16. Tai aiški 
palaikymo žinia visam Vakarų Balkanų 
regionui ir ES įsipareigojimo dėl jų ateities 
Europoje ženklas, nepaisant įvairiose 
valstybėse narėse konstatuoto labai 
išaugusio visuomenės nuomonės 
pasipriešinimo naujai plėtrai.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, pateikta adresu 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-

16 COM(2018) 65 final, skelbiama adresu:
http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
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enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

ment/ST-5947-2018-INIT/lt/pdf

Or. fr

Pakeitimas 8
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Komisija komunikate 
„Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis 
ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų 
šalims“16dar kartą patvirtino tvirtą, 
pasiekimais grindžiamą narystės ES 
perspektyvą Vakarų Balkanams. Tai aiški 
palaikymo žinia visiems Vakarų 
Balkanams ir ES įsipareigojimo dėl jų 
ateities Europoje ženklas;

(6) Europos Komisija komunikate 
„Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis 
ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų 
šalims“ dar kartą patvirtino tvirtą, 
pasiekimais grindžiamą narystės ES 
perspektyvą Vakarų Balkanams16. Tai aiški 
palaikymo žinia visiems Vakarų 
Balkanams ir ES įsipareigojimo dėl jų 
ateities Europoje ženklas. Tačiau ši 
perspektyva turi būti proporcinga 
atsižvelgiant į ES gebėjimus absorbuoti 
tokią plėtrą; 

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, pateikta adresu 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, pateikta adresu 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en

Pakeitimas 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 
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sudarė su I priede išvardytais paramos 
gavėjais. Parama I priede išvardytiems 
paramos gavėjams daugiausia turėtų būti 
teikiama siekiant stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinės valstybės principą, 
atlikti teismų sistemos ir viešojo 
administravimo reformas, užtikrinti 
pagarbą pagrindinėms teisėms ir skatinti 
lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį 
ir nediskriminavimą. Parama taip pat
turėtų padėti įgyvendinti pagrindinius 
principus ir teises, kaip nustatyta Europos 
socialinių teisių ramstyje17. Teikiant 
paramą turėtų būti toliau remiamos jų 
pastangos plėtoti regioninį, makroregioninį 
ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei 
teritorinį vystymąsi, be kita ko, 
įgyvendinant Sąjungos makroregionines 
strategijas. Parama taip pat turėtų gerinti jų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi ir 
ekonomikos valdymą, kuriuo grindžiama 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
darbotvarkė, be kita ko, įgyvendinant 
regioninę plėtrą, žemės ūkio ir kaimo 
plėtrą, socialinę ir užimtumo politiką, 
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 
plėtrą, kuri taip pat atitinka pavyzdinę 
iniciatyvą „Vakarų Balkanų skaitmeninė 
darbotvarkė“;

sudarė su I priede išvardytais paramos 
gavėjais. Parama turėtų padėti įgyvendinti 
pagrindinius principus ir teises, kaip 
nustatyta Europos socialinių teisių 
ramstyje17. Teikiant paramą turėtų būti 
toliau remiamos jų pastangos plėtoti 
regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, 
be kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
makroregionines strategijas. Parama taip 
pat turėtų gerinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir ekonomikos valdymą, kuriuo 
grindžiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarkė, be kita 
ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, žemės 
ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo 
politiką, skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka 
pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų 
skaitmeninė darbotvarkė“;

_________________ _________________

17 Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija iškilmingai paskelbė apie 
Europos socialinių teisių ramstį 2017 m. 
lapkričio 17 d. Geteborgo socialinių reikalų 
aukščiausiojo lygio susitikime deramo 
darbo vietų ir ekonomikos augimo 
klausimais.

17 Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija iškilmingai paskelbė apie 
Europos socialinių teisių ramstį 2017 m. 
lapkričio 17 d. Geteborgo socialinių reikalų 
aukščiausiojo lygio susitikime deramo 
darbo vietų ir ekonomikos augimo 
klausimais.

Or. fr

Pakeitimas 10
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) labai svarbu toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje, 
įskaitant sienų valdymą, užtikrinant 
galimybę gauti tarptautinę apsaugą, 
dalijantis svarbia informacija, didinant 
migracijos teikiamą naudą vystymuisi, 
lengvinant teisėtą ir darbo jėgos migraciją, 
stiprinant sienų kontrolę ir toliau kovojant 
su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis 
ir neteisėtu migrantų gabenimu;

(10) labai svarbu toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje, 
įskaitant sienų valdymą, užtikrinant 
galimybę gauti tarptautinę apsaugą, 
dalijantis svarbia informacija, didinant 
migracijos teikiamą naudą vystymuisi, 
lengvinant teisėtą ir darbo jėgos migraciją, 
stiprinant sienų kontrolę ir toliau kovojant 
su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis 
ir neteisėtu migrantų gabenimu, kartu
visapusiškai paisant Sąjungos 
įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių chartiją;

Or. en

Pakeitimas 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) teisinės valstybės principo 
stiprinimas, įskaitant kovą su korupcija ir 
organizuotu nusikalstamumu, ir geras 
valdymas, įskaitant viešojo 
administravimo reformą, tebėra 
svarbiausios užduotys daugumai I priede 
išvardytų paramos gavėjų ir yra esminiai 
veiksniai tam, kad paramos gavėjai galėtų 
priartėti prie Sąjungos, o vėliau visiškai 
prisiimti narystės Sąjungoje 
įsipareigojimus. Kadangi tose srityse 
vykdomos reformos yra labiau ilgalaikio 
pobūdžio ir reikia įtvirtinti rezultatus, 
finansinė parama pagal šį reglamentą 
turėtų būti teikiama kuo anksčiau 
atsižvelgiant į I priede išvardytiems
paramos gavėjams nustatytus 
reikalavimus;

(11) kova su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat geras viešojo 
administravimo valdymas tebėra 
svarbiausios užduotys daugumai I priede 
išvardytų paramos gavėjų ir yra esminiai 
veiksniai tam, kad paramos gavėjai galėtų 
priartėti prie Sąjungos, o vėliau visiškai 
prisiimti narystės Sąjungoje 
įsipareigojimus. Kadangi tose srityse 
vykdomos reformos yra labiau ilgalaikio 
pobūdžio ir rezultatai turi būti įtvirtinti,
pagal šį reglamentą teikiama finansine 
parama reikėtų kuo skubiau reaguoti į
paramos gavėjų dedamas pastangas;

Or. fr
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Pakeitimas 12
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 13
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

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

(13) I priede išvardyti paramos gavėjai 
turi būti geriau pasirengę padėti spręsti 
pasaulines problemas, pavyzdžiui, darnaus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti tuos klausimus. Atsižvelgiant į 
kovos su klimato kaita svarbą, kuri atitinka 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, ši 
programa turėtų padėti integruoti klimato 
srities veiksmus į Sąjungos politiką ir siekti 
tikslo skirti 30 proc. ES biudžeto išlaidų 
veiklai, kuria siekiama klimato politikos 
tikslų. Numatoma, kad veiksmais pagal šią 
programą 16 proc. jos bendrojo finansinio 
paketo bus skiriama su klimatu susijusiems 
tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
rengiant ir įgyvendinant Programą, o 
bendras Programos įnašas turėtų būti 
atitinkamų vertinimų ir peržiūros procesų 
dalis;

Or. en

Pakeitimas 14
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) veiksmai pagal šią priemonę turėtų 
padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kuri 
yra visuotinė darbotvarkė, dėl kurios ES ir 
jos valstybės narės yra visapusiškai 
įsipareigojusios ir kuriai pritarė visi I 
priede išvardyti paramos gavėjai;

(14) veiksmai pagal šią priemonę turėtų 
būtinai ir mažų mažiausiai padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kuri 
yra visuotinė darbotvarkė, dėl kurios ES ir 
jos valstybės narės yra visapusiškai 
įsipareigojusios ir kuriai pritarė visi I 
priede išvardyti paramos gavėjai;

Or. fr

Pakeitimas 15
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Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti savo teikiamos paramos atitiktį, 
darną ir papildomumą, visų pirma 
rengdamos reguliarias konsultacijas ir 
dažnai keisdamosi informacija įvairiais 
paramos teikimo ciklo etapais. Taip pat 
turėtų būti imtasi būtinų priemonių, kad 
būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir 
papildomumas su kitais paramos teikėjais, 
be kita ko, rengiant reguliarias 
konsultacijas. Parama turėtų būti 
siekiama užtikrinti suderinamumą su 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija ir apibrėžti 
partnerystės principo bei integruoto 
požiūrio į teritorinę plėtrą taikymo tvarką.
Turėtų būti stiprinamas pilietinės 
visuomenės vaidmuo programose – tiek 
įgyvendinamose valdžios įstaigų, tiek 
remiamose Sąjungos tiesiogiai;

Or. it

Pakeitimas 16
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) nacionalinėmis sektorių politikos 
priemonėmis ir strategijomis turėtų būti 
užtikrinamas aukščiausias aplinkos ir 
gamtos apsaugos lygis; šis aspektas turėtų 
būti nedalomai integruotas į minėtas 
strategijas ir politikos priemones siekiant 
nustatyti procedūras, tinkamas poveikio 
aplinkai vertinimui atlikti, taip pat 
viešosioms konsultacijoms, kurios 
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neturėtų būti trumpesnės kaip 30 dienų;
be to, atliekant vertinimą, turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą tarpvalstybinį 
poveikį aplinkai ir gamtai;

Or. hr

Pakeitimas 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šios taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis 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;

(23) šiam reglamentui turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės, grindžiamos Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. 
Šios taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis 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.

Or. fr

Pakeitimas 18
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
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26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir pasaulinių uždavinių, kaip antai susijusių 
su žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, neteisėta migracija ir jos 
pagrindinėmis priežastimis. Derinant 
nuspėjamumo principą su poreikiu greitai 
reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti 
finansinį programų įgyvendinimą. Siekiant 
padidinti Sąjungos gebėjimą reaguoti į 
nenumatytus poreikius, kartu laikantis 
principo, kad Sąjungos biudžetas yra 
nustatomas kasmet, šiuo reglamentu turėtų 
būti išsaugota galimybė taikyti lankstumo 
priemones, kurios pagal Finansinį 
reglamentą jau buvo leidžiamos kitoms 
politikos sritims, t. y. perkėlimus ir 
įsipareigojimų dėl jau numatytų lėšų 
perskirstymą, siekiant užtikrinti 
veiksmingą ES lėšų naudojimą tiek ES 
piliečiams, tiek I priede išvardytiems 
paramos gavėjams, taip kuo labiau 
padidinant ES lėšas, skirtas ES išorės 
veiksmų intervencinėms priemonėms;

(26) išorės veiksmai dažnai 
įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, 
kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti 
prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių 
ir pasaulinių uždavinių, kaip antai susijusių 
su žmogaus teisėmis, demokratija ir geru 
valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato 
kaita ir aplinka, neteisėta migracija ir jos 
pagrindinėmis priežastimis, konkrečiau, su 
migracijos kilmės šalių vystymosi 
trūkumais. Derinant nuspėjamumo 
principą su poreikiu greitai reaguoti į 
naujus poreikius reikia koreguoti finansinį 
programų įgyvendinimą. Siekiant padidinti 
Sąjungos gebėjimą reaguoti į nenumatytus 
poreikius, kartu laikantis principo, kad 
Sąjungos biudžetas yra nustatomas kasmet, 
šiuo reglamentu turėtų būti išsaugota 
galimybė taikyti lankstumo priemones, 
kurios pagal Finansinį reglamentą jau buvo 
leidžiamos kitoms politikos sritims, t. y. 
perkėlimus ir įsipareigojimų dėl jau 
numatytų lėšų perskirstymą, siekiant 
užtikrinti veiksmingą ES lėšų naudojimą 
tiek ES piliečiams, tiek I priede 
išvardytiems paramos gavėjams, taip kuo 
labiau padidinant ES lėšas, skirtas ES 
išorės veiksmų intervencinėms 
priemonėms;

Or. fr

Pakeitimas 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti teisinės valstybės principą, 
demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, 
pagrindines teises ir tarptautinę teisę, 

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

pilietinę visuomenę ir saugumą, gerinti 
imigracijos valdymą, įskaitant sienų 
apsaugą ir asmenų, kuriems nesuteikta 
teisė į prieglobstį, grąžinimą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hr

Pakeitimas 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skirti lėšas su sąlyga, kad valstybė 
paramos gavėja tinkamai valdys savo 
sienas ir migracijos srautus, keliaujančius 
per jos teritoriją;

Or. fr

Pakeitimas 23
Marijana Petir

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios strategijos ir politikos priemonės 
turėtų būti tinkamai įvertintos poveikio 
aplinkai ir gamtai aspektais.

Strategijose ir sektorių politikoje,
grindžiamose vertinimo procedūromis ir 
viešosiomis konsultacijomis, turėtų būti 
pateikiamos rekomendacijos, kaip 
sumažinti galimą neigiamą poveikį 
aplinkai ir gamtai, kurio galima tikėtis 
įgyvendinant šias strategijas ir politiką, 
įskaitant tarpvalstybines procedūras, jei 
manoma, kad toks poveikis gali peržengti 
nacionalines sienas, ir numatoma 
tinkama stebėsena, atitinkanti patvirtintus 
poreikius.

Tarpvalstybinė procedūra turėtų apimti 
nustatytą poveikio vertinimą ir viešąsias 
konsultacijas susijusioje kaimyninėje 
valstybėje, siekiant kuo labiau sumažinti 
poveikį aplinkai ir gamtai, kurį lemia 
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atitinkamos strategijos arba sektoriaus 
politikos įgyvendinimas.

Viešosios konsultacijos turi trukti ne 
mažiau kaip 30 dienų.

Or. hr

Pakeitimas 24
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Institucijų, būtinų teisinės valstybės 
principui užtikrinti, įsteigimas ir jų 
tinkamo veikimo skatinimas jau 
ankstyvame etape. Intervencinėmis 
priemonėmis šioje srityje siekiama: sukurti 
nepriklausomas, atskaitingas ir 
veiksmingas teismų sistemas, įskaitant 
skaidrų ir nuopelnais grindžiamą 
įdarbinimą, ir skatinti teisminį 
bendradarbiavimą, vertinimo bei 
paaukštinimo sistemas ir veiksmingas 
drausmines procedūras teisės normų 
pažeidimo atvejais; remti ir saugoti 
žmogaus teises, mažumoms priklausančių 
asmenų, įskaitant romus, teises ir 
pagrindines laisves, įskaitant žiniasklaidos 
laisvę ir duomenų apsaugą.

Or. hr
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Pakeitimas 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Institucijų, būtinų teisinės valstybės 
principui užtikrinti, įsteigimas ir jų 
tinkamo veikimo skatinimas jau 
ankstyvame etape. Intervencinėmis 
priemonėmis šioje srityje siekiama: sukurti 
nepriklausomas, atskaitingas ir 
veiksmingas teismų sistemas, įskaitant 
skaidrų ir nuopelnais grindžiamą 
įdarbinimą, ir skatinti teisminį 
bendradarbiavimą, vertinimo bei 
paaukštinimo sistemas ir veiksmingas 
drausmines procedūras teisės normų 
pažeidimo atvejais; užtikrinti, kad būtų 
sukurtos patikimos sienų apsaugos, 
migracijos srautų valdymo ir prieglobsčio 
teikimo, atidžiai išnagrinėjus jo prašančių 
asmenų prašymus, sistemos; sukurti 
veiksmingas organizuoto nusikalstamumo, 
prekybos žmonėmis, neteisėto migrantų 
gabenimo, pinigų plovimo ir (arba) 
terorizmo finansavimo ir korupcijos 
prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais 
priemones; skatinti piliečių teises, kovą su 
apipjaustymo praktika, maistinių gyvūnų 
apsaugą ir pagrindines laisves, įskaitant 
žiniasklaidos laisvę ir duomenų apsaugą.

Or. fr

Pakeitimas 26
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos aa punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Pajėgumų spręsti saugumo ir 
migracijos uždavinius stiprinimas imantis 
šių veiksmų: nustatant tvirtą sienų 
apsaugos sistemą, imantis neteisėtos 
migracijos prevencijos ir kovojant su ja, 
taikant veiksmingą grąžinimo ir 
readmisijos politiką, suteikiant prieglobstį 
tiems, kurie turi teisę jį gauti, nustatant 
veiksmingas priemones, skirtas kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu, prekyba 
žmonėmis, neteisėtu žmonių gabenimu, 
pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, 
taip pat kovoti su korupcija ir stiprinti 
bendradarbiavimą su Sąjunga kovos su 
terorizmu, radikalizacija ir hibridinėmis 
grėsmėmis srityse.

Or. hr

Pakeitimas 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įdarbinimo tarnybų ir darbo inspekcijų, 
modernizavimas bei stiprinimas.

Or. fr

Pakeitimas 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Socialinės apsaugos ir įtraukties 
skatinimas ir kova su skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas, kad jomis būtų užtikrinta 
veiksminga, efektyvi ir tinkama apsauga 
visais asmens gyvenimo etapais, stiprinti 
socialinę įtrauktį, skatinti lygias galimybes 
ir kovoti su nelygybe bei skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
taip pat daugiausia dėmesio skiriama: 
marginalizuotų bendruomenių, 
pavyzdžiui, romų, integracijai; kovai su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos; 
galimybių gauti prieinamų, tvarių ir 
kokybiškų paslaugų, pavyzdžiui, 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, būstą, 
sveikatos apsaugą, pagrindines socialines 
paslaugas ir priežiūrą, didinimui, be kita 
ko, modernizuojant socialinės apsaugos 
sistemas.

i) Socialinės apsaugos ir įtraukties 
skatinimas ir kova su skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas, kad jomis būtų užtikrinta 
veiksminga, efektyvi ir tinkama apsauga 
visais asmens gyvenimo etapais, stiprinti 
socialinę įtrauktį, skatinti lygias galimybes 
ir kovoti su nelygybe bei skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
taip pat daugiausia dėmesio skiriama kovai 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos; 
galimybių gauti prieinamų, tvarių ir 
kokybiškų paslaugų, pavyzdžiui, 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, būstą, 
sveikatos apsaugą, pagrindines socialines 
paslaugas ir priežiūrą, didinimui, be kita 
ko, modernizuojant socialinės apsaugos 
sistemas.

Or. fr

Pakeitimas 29
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Socialinės apsaugos ir įtraukties 
skatinimas ir kova su skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
siekiama modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas, kad jomis būtų užtikrinta 
veiksminga, efektyvi ir tinkama apsauga 
visais asmens gyvenimo etapais, stiprinti 
socialinę įtrauktį, skatinti lygias galimybes 
ir kovoti su nelygybe bei skurdu. 
Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje 
taip pat daugiausia dėmesio skiriama: 
marginalizuotų bendruomenių, pavyzdžiui, 
romų, integracijai; kovai su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
lytinės orientacijos; galimybių gauti 
prieinamų, tvarių ir kokybiškų paslaugų, 
pavyzdžiui, ikimokyklinį ugdymą ir 
priežiūrą, būstą, sveikatos apsaugą, 
pagrindines socialines paslaugas ir 
priežiūrą, didinimui, be kita ko, 
modernizuojant socialinės apsaugos 
sistemas.

i) Socialinės apsaugos ir įtraukties, 
visų pirma mažumų, skatinimas ir kova su 
skurdu. Intervencinėmis priemonėmis šioje 
srityje siekiama modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, kad jomis būtų 
užtikrinta veiksminga, efektyvi ir tinkama 
apsauga visais asmens gyvenimo etapais, 
stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti lygias 
galimybes ir kovoti su nelygybe bei 
skurdu. Intervencinėmis priemonėmis šioje 
srityje taip pat daugiausia dėmesio 
skiriama: marginalizuotų bendruomenių, 
pavyzdžiui, romų, integracijai; kovai su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos; 
galimybių gauti prieinamų, tvarių ir 
kokybiškų paslaugų, pavyzdžiui, 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, būstą, 
sveikatos apsaugą, pagrindines socialines 
paslaugas ir priežiūrą, didinimui, be kita 
ko, modernizuojant socialinės apsaugos 
sistemas.

Or. hr

Pakeitimas 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

p) Žemės ūkio, maisto produktų ir 
žuvininkystės sektorių gebėjimo atlaikyti 
konkurencinį spaudimą, kurį gali kelti IPA 
III paramą gaunančios šalys ir kuriam 
reikia pasirengti, ir rinkos jėgas ir 
laipsniškai perimti Sąjungos taisykles ir 
standartus stiprinimas, kartu siekiant 
ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos 
tikslų kaimo ir pakrančių vietovių darnaus 
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teritorinio vystymosi srityje.

Or. fr

Pakeitimas 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Užimtumo, darbo jėgos judumo ir 
socialinės bei kultūrinės įtraukties 
skatinimas tarpvalstybiniu lygiu, be kita 
ko: tarpvalstybinių darbo rinkų 
integravimas, įskaitant tarpvalstybinį 
judumą; bendros vietos lygmes užimtumo 
iniciatyvos; informavimas, konsultavimo 
paslaugos ir bendri mokymai; lyčių lygybė; 
lygios galimybės; imigrantų 
bendruomenių ir pažeidžiamų grupių 
integravimas; investicijos į valstybines 
užimtumo tarnybas; parama investicijoms į 
visuomenės sveikatos ir socialines 
paslaugas.

a) Užimtumo, darbo jėgos judumo ir 
socialinės bei kultūrinės įtraukties 
skatinimas tarpvalstybiniu lygiu, be kita 
ko: darbo rinkų integravimas, įskaitant 
tarpvalstybinį Europos piliečių judumą; 
bendros vietos lygmens užimtumo 
iniciatyvos; informavimas, konsultavimo 
paslaugos ir bendri mokymai; vyrų ir 
moterų lygybė; lygios galimybės; 
investicijos į valstybines užimtumo 
tarnybas; parama investicijoms į 
visuomenės sveikatos ir socialines 
paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus rodikliai bus išskaidomi pagal 
lytį.

Išbraukta.

Or. fr
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