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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas teikia atsakingam Užsienio reikalų komitetui šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Pasirengimo narystei priemonės 
tikslai iš esmės skiriasi nuo bendrųjų 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų, nes šia 
priemone siekiama parengti I priede 
išvardytus gavėjus būsimai narystei 
Sąjungoje ir remti jų stojimo procesą. 
Todėl labai svarbu turėti plėtrai remti skirtą 
priemonę, kartu užtikrinant, kad ji 
papildytų bendruosius Sąjungos išorės 
veiksmų, visų pirma Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) tikslus ir su jais 
derėtų;

Pakeitimas 2

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 tuo pat metu laikantis 
asimetriškos ir laipsniškos integracijos 
principo siekiant užtikrinti sklandžią 
narystės ES siekiančių valstybių 
nestabilios ekonomikos transformaciją. 
Narystės Sąjungoje perspektyva turi stiprų 
keičiamąjį poveikį, kuriuo įtvirtinami 
teigiami demokratiniai, politiniai, 
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ekonominiai ir socialiniai pokyčiai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 
sudarė su I priede išvardytais paramos 
gavėjais. Parama I priede išvardytiems 
paramos gavėjams daugiausia turėtų būti 
teikiama siekiant stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinės valstybės principą, 
atlikti teismų sistemos ir viešojo 
administravimo reformas, užtikrinti 
pagarbą pagrindinėms teisėms ir skatinti 
lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį 
ir nediskriminavimą. Parama taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pagrindinius principus ir 
teises, kaip nustatyta Europos socialinių 
teisių ramstyje16. Teikiant paramą turėtų 
būti toliau remiamos jų pastangos plėtoti 
regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, 
be kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
makroregionines strategijas. Parama taip 
pat turėtų gerinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir ekonomikos valdymą, kuriuo
grindžiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarkė, be kita 
ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, žemės 
ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo 
politiką, skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka 
pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų 
skaitmeninė darbotvarkė“;

(7) parama turėtų būti teikiama 
laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga 
sudarė su 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 ramstyje16. 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 skatinti gerus kaimyninius 
santykius, susitaikymą ir regioninį 
bendradarbiavimą. Ji taip pat turėtų 
gerinti jų ekonominį ir socialinį vystymąsi 
ir ekonomikos valdymą, didinti ekonominę 
integraciją į ES bendrąją rinką, įskaitant 
muitinių bendradarbiavimą, skatinti 
atvirą ir sąžiningą prekybą, kuria
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“;

_________________ _________________
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16 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.

16 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.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remdamasi savo valstybių narių 
patirtimi Sąjunga turėtų visiems I priede 
išvardytiems paramos gavėjams teikti 
paramą pereinamajam procesui siekiant 
narystės. Taip bendradarbiaujant ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama dalijimuisi 
patirtimi, kurią valstybės narės įgijo 
vykdydamos reformas;

(8) remdamasi savo valstybių narių 
patirtimi Sąjunga turėtų visiems I priede 
išvardytiems paramos gavėjams teikti 
paramą pereinamajam procesui siekiant 
narystės. Taip bendradarbiaujant ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama dalijimuisi 
patirtimi, kurią valstybės narės įgijo 
vykdydamos reformas, ypač siekiant 
didinti ekonominį ir muitinių 
bendradarbiavimą ir bendrus veiksmus 
kovos su korupcija, kontrabandos, pinigų 
plovimo ir klastojimo srityje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija I priede išvardytus 
paramos gavėjus turėtų skatinti 
bendradarbiauti su Sąjunga 
daugiašališkumo skatinimo ir tolesnio 
tarptautinės prekybos sistemos stiprinimo, 
įskaitant PPO reformas, srityje;
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Pakeitimas 6

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) teisinės valstybės principo 
stiprinimas, įskaitant kovą su korupcija, 
pinigų plovimu ir organizuotu 
nusikalstamumu, ir geras valdymas, 
įskaitant viešojo administravimo reformą, 
teismų nepriklausomumą, skaidrumą, 
viešuosius pirkimus, konkurenciją, 
valstybės pagalbą, intelektinę nuosavybę 
ir užsienio investicijas, 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.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) laikydamasi dalyvaujamosios 
demokratijos principo, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, turėtų skatinti vykdyti 
kiekvieno iš I priede išvardytų paramos 
gavėjų parlamentinę priežiūrą, skatinti 
aktyvų nacionalinių parlamentų vaidmenį 
stojimo į ES procese ir skatinti laikytis 
stojimo kriterijų;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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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, laikytis 
taisyklėmis ir vertybėmis grindžiamos 
pasaulinės tvarkos 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;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) šiame reglamente numatytais 
veiksmais taip pat turėtų būti prisidedama 
prie Sąjungos išorės santykių su prekyba 
susijusių aspektų plėtojimo, pavyzdžiui, 
vykdant pagalbos prekybai iniciatyvas, 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
dėl išsamaus alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso tiekimo grandinės 
patikrinimo ir įgyvendinant Kimberley 
procesą, Tvarumo susitarimą, stebint 
trečiųjų šalių įsipareigojimų pagal 
Europos BLS reglamentą vykdymą, kad 
būtų galima užtikrinti politinį 
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nuoseklumą ES lygmeniu bei saugoti ir 
toliau puoselėti prekybos taisykles ir teisės 
aktus daugiašalėje sistemoje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjunga suinteresuota remti I priede 
išvardytų paramos gavėjų pastangas 
įgyvendinti reformas siekiant narystės 
Sąjungoje. Parama turėtų būti valdoma 
daug dėmesio skiriant rezultatams ir 
teikiant paskatas toms šalims, kurios įrodo 
savo ryžtą vykdyti reformas, veiksmingai 

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

įgyvendindamos pasirengimo narystei 
paramą ir darydamos pažangą, kad atitiktų 
narystės kriterijus. Kaip teigiamas žingsnis
siekiant narystės Sąjungoje būtų 
vertinama paramos gavėjų pažanga 
atveriant savo ekonominę aplinką pagal 
ES ir PPO susitarimus ir visapusiškas 
esamų susitarimų su Sąjunga 
įgyvendinimas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) perėjimas nuo Komisijos vykdomo 
tiesioginio pasirengimo narystei lėšų 
valdymo prie netiesioginio valdymo, kurį 
vykdytų I priede išvardyti paramos gavėjai, 
turėtų būti laipsniškas ir atitikti tų paramos 
gavėjų atitinkamus gebėjimus. Šis 
perėjimas turėtų būti sustabdytas, jei ES 
lėšos būtų naudojamos neveiksmingai ir 
dėl to būtų didelių trūkumų vykdant 
atitinkamus įsipareigojimus. Teikiant 
paramą turėtų būti toliau naudojamasi 
struktūromis ir priemonėmis, kurių 
naudingumas buvo patvirtintas 
pasirengimo stojimui proceso metu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių 
suderinamumą bei papildomumą, taip pat 
kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir 
programų sąveiką. Prireikus tai apima 

(20) Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau 
naudoti turimus išteklius, kad jos išorės 
veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai 
turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių 
suderinamumą bei papildomumą, taip pat 
kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir 
programų bei Sąjungos ir ypač I priede 
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suderinamumą su makrofinansine parama 
ir jos papildomumą;

nurodytų naudos gavėjų prekybos ryšių 
sąveiką. Prireikus tai apima suderinamumą 
su makrofinansine parama ir jos 
papildomumą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
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, protekcionizmu, 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;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didinti viešojo administravimo 
veiksmingumą ir remti struktūrines 
reformas ir gerą valdymą visais 
lygmenimis;

b) didinti viešojo administravimo 
veiksmingumą, užtikrinti teisėjų 
nepriklausomumą, teisinę valstybę, 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
paisymą ir remti struktūrines reformas ir 
gerą valdymą visais lygmenimis, taip pat ir 
viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos, 
konkurencijos, tiesioginių užsienio 
investicijų ir intelektinės nuosavybės 
srityse;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) I priede išvardytų paramos gavėjų 
taisykles, standartus, politiką ir praktiką 
suderinti su Sąjungos taisyklėmis,
standartais ir praktika, taip pat siekiant 
visapusiškai pasinaudoti stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimuose numatytomis 
dvišalėmis ekonominės integracijos 
priemonėmis, stiprinti susitaikymą ir gerus 
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kaimyninius santykius, žmonių tarpusavio 
ryšius ir bendravimą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) stiprinti ekonominį ir socialinį 
vystymąsi ir bendradarbiavimą, be kita ko, 
didinant sujungiamumą ir regioninę plėtrą, 
žemės ūkio ir kaimo plėtrą, sanitarijos ir 
fitosanitarijos standartų derinimą, 
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;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti teritorinį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą.

e) remti teritorinį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, taip pat prie jūrų sienų, 
ir visapusiškai įgyvendinant esamus 
susitarimus su Sąjunga bei kovojant su 
kontrabanda ir klastojimu stiprinti 
prekybinius ir ekonominius santykius.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrą šio reglamento 
įgyvendinimo politinę sistemą sudaro 
Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 

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

nustatyta plėtros politikos sistema, teisiškai 
saistantys susitarimai su I priede 
išvardytais paramos gavėjais, atitinkamos 
Europos Parlamento rezoliucijos, Europos 
Parlamento stebėsenos grupių, misijų ir 
delegacijų nustatyti faktai ir išvados, 
Komisijos komunikatai arba Komisijos bei 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai bendri 
komunikatai. Komisija užtikrina paramos ir 
plėtros politikos sistemos nuoseklumą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visoje šalyje, taip pat visais 
visuomenės lygmenimis užtikrinamas 
subalansuotas, depolitizuotas ir 
nediskriminacinis lėšų paskirstymas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama yra tikslinė ir pritaikyta prie 
konkrečios I priede išvardytų paramos 
gavėjų padėties, atsižvelgiant į tolesnes 
pastangas, būtinas siekiant atitikti narystės 
kriterijus, taip pat į tų paramos gavėjų 
gebėjimus. Paramos taikymo sritis ir 
intensyvumas diferencijuojami pagal 
poreikius, įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir tų reformų įgyvendinimo pažangą.

Parama yra tikslinė ir pritaikyta prie 
konkrečios I priede išvardytų paramos 
gavėjų padėties, atsižvelgiant į tolesnę 
pažangą, būtiną siekiant atitikti narystės 
kriterijus, taip pat į tų paramos gavėjų 
gebėjimus. Paramos taikymo sritis ir 
intensyvumas diferencijuojami pagal 
poreikius, įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir tų reformų įgyvendinimo pažangą, turint 
mintyje poreikį užtikrinti tvarią 
ekonomikos plėtrą ir augimą, gerą verslo 
ir investicijų aplinką ir fiskalinį 
konsolidavimą. Komisija pažangą 
reguliariai stebi ir vertina. 

Sąjungos parama sustabdoma ar dalinai 
sustabdoma, jeigu siekiant konkrečių 
tikslų daroma nepakankama pažanga, 
kaip nurodyta 3 straipsnyje, arba jeigu 
paramos gavėjas nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės principų, žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių arba pažeidžia 
atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose 
susitarimuose prisiimtus įsipareigojimus. 
Tomis pačiomis sąlygomis ir Europos 
Parlamento prašymu Komisija išnagrinėja 
Sąjungos paramos teikimo sustabdymą 
arba dalinį sustabdymą ir parengia 
ataskaitą, kurioje pagrindžia savo 
sprendimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, pasitelkdama patikimą ir 
nuoseklų mechanizmą, atidžiai stebi visą 
projektų įgyvendinimo procedūrą ir 
atlieka kokybinę ir kiekybinę vertinimo 
analizę siekiant stebėti su nustatytais 
tikslais susijusią pažangą, kad būtų 
galima užtikrinti geresnę atskaitomybę, 
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skaidrumą ir didesnį fondo išlaidų 
tikslingumą. Europos Parlamentui 
suteikiami įgaliojimai pateikti prašymą 
Komisijai, kad ji išnagrinėtų konkrečius 
atvejus, kuriais naudos gavėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytos procedūros, 
ir imtųsi reikiamų veiksmų, jei tam būtų 
pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 25

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 atskirti 
valdžias, 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 
ir žodžio laisvę ir duomenų apsaugą.

Pakeitimas 26
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 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 
dialogo užmezgimas ir darbo rinkos 
institucijų, pavyzdžiui, viešųjų įdarbinimo 
tarnybų ir darbo inspekcijų, 
modernizavimas bei stiprinimas.

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) Privačiojo sektoriaus aplinkos ir 
įmonių konkurencingumo, įskaitant 
pažangiąją specializaciją, gerinimas, nes jie 
yra vieni svarbiausių ekonomikos augimo, 
darbo vietų kūrimo ir sanglaudos veiksnių. 
Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 
gerinama verslo aplinka.

k) Privačiojo sektoriaus aplinkos ir 
įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo, 
įskaitant pažangiąją specializaciją, 
gerinimas, nes jie yra vieni svarbiausių 
ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir 
sanglaudos veiksnių. Pirmenybė teikiama 
tvariems projektams, kuriais gerinama 
verslo aplinka.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Nereikalingų prekybos kliūčių, 
įskaitant biurokratines kliūtis, tarifines ir 
netarifines kliūtis, šalinimo skatinimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Toliau pateikiamas pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių sąrašas naudojamas 
siekiant padėti įvertinti Sąjungos indėlį 
siekiant konkrečių susijusių tikslų ir 
paramos gavėjų padarytą pažangą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento



PE628.720v03-00 18/20 AD\1171028LT.docx

LT

IV priedo 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Susitaikymas, geri kaimyniniai 
santykiai ir tarptautiniai įsipareigojimai.



AD\1171028LT.docx 19/20 PE628.720v03-00

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) nustatymas

Nuorodos COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET
2.7.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA
2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

David Borrelli
9.7.2018

Svarstymas komitete 5.11.2018

Priėmimo data 3.12.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

27
2
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, 
Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, 
Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd 
Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu 
Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Ralph Packet, Pedro Silva 
Pereira, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Alojz Peterle, 
Kosma Złotowski



PE628.720v03-00 20/20 AD\1171028LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27 +

ALDE Nadja Hirsch

ECR David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet, Kosma Złotowski

GUE/NGL Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel

NI David Borrelli

PPE Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, 
Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, 
David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva 
Pereira

2 -

ENF France Jamet

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

2 0

VERTS/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala

Sutartiniai ženklai: 
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1171028LT.docx

