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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą ir Vystymosi 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją „Kita 
DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 
2020 m. rengimas“;

Pakeitimas 2

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 ekonominį ir 
socialinį vystymąsi, prisidėti prie skurdo 
mažinimo ir remti Sąjungos vertybes ir 
interesus visame pasaulyje siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
ir 21 straipsniuose;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties (2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
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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;

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sąjungos prekybos politika turi 
būti suderinta su jos kitomis išorės ir 
vidaus politikos kryptimis ir turi atitikti 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principą, įtvirtintą Sutartyse, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas, stabilumas ir 
teisingesnės konkurencinės sąlygos. 
Teisinga ir pagrįsta solidarumu, 
atitinkanti darnaus vystymosi tikslus ir 
padedanti skatinti žmogaus teises 
prekybos politika gali reikšmingai 
prisidėti naikinant skurdą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal šią Priemonę numatoma imtis 
veiksmų, kuriais būtų remiami tie tikslai ir 
išorės veiksmų politika, be to, remiamasi 
veiksmais, kuriems parama anksčiau buvo 
skiriama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 233/201446; 11-ąjį Europos plėtros 
fondo (EPF) vidaus susitarimą47 ir 
Įgyvendinimo reglamentą48; Reglamentą 
(ES) Nr. 232/201449; Reglamentą (ES) Nr. 
230/201450; Reglamentą (ES) Nr. 

(6) pagal šią Priemonę numatoma imtis 
veiksmų, kuriais būtų remiami tie tikslai ir 
išorės veiksmų politika, be to, remiamasi 
veiksmais, kuriems parama anksčiau buvo 
skiriama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 233/201446; 11-ąjį Europos plėtros 
fondo (EPF) vidaus susitarimą47 ir 
Įgyvendinimo reglamentą48; Reglamentą 
(ES) Nr. 232/201449; Reglamentą (ES) Nr. 
230/201450; Reglamentą (ES) Nr. 
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235/201451; Reglamentą (ES) Nr. 
234/201452; Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 237/201453; Reglamentą (ES) Nr. 
236/201454; Sprendimą Nr. 466/2014/ES; 
Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
480/200955 ir Reglamentą (ES) 
2017/160156;

235/201451; Reglamentą (ES) Nr. 
234/201452; Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 237/201453; Reglamentą (ES) Nr. 
236/201454; Sprendimą Nr. 466/2014/ES; 
Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 
480/200955 ir Reglamentą (ES) 
2017/160156. Ši supaprastinta ir 
racionalizuota Europos finansinių 
priemonių struktūra turėtų atitikti 
pagrindinių Sąjungos politikos krypčių 
tikslus ir stiprinti skaidrumą, 
atskaitomybę, veiksmingumą, nuoseklumą 
ir tuo pat metu užtikrinti lankstumą 
skiriant ES lėšas išorės veiksmams;

_________________ _________________
46 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 
2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 
2014 3 15, p. 44).

46 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 
2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 
2014 3 15, p. 44).

47 Taryboje posėdžiavusių Europos 
Sąjungos valstybių narių vyriausybių 
atstovų vidaus susitarimas dėl Europos 
Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą vadovaujantis AKR ir ES 
partnerystės susitarimu ir dėl finansinės 
paramos skyrimo užjūrio šalims ir 
teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis 
(OL L 210, 2013 8 6, p. 1).

47 Taryboje posėdžiavusių Europos 
Sąjungos valstybių narių vyriausybių 
atstovų vidaus susitarimas dėl Europos 
Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą vadovaujantis AKR ir ES 
partnerystės susitarimu ir dėl finansinės 
paramos skyrimo užjūrio šalims ir 
teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis 
(OL L 210, 2013 8 6, p. 1).

48 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas 
(ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros 
fondo įgyvendinimo (OL L 58, 2015 3 3, 
p. 1).

48 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas 
(ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros 
fondo įgyvendinimo (OL L 58, 2015 3 3, 
p. 1).

49 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, 
kuriuo sukuriama Europos kaimynystės 
priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

49 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, 
kuriuo sukuriama Europos kaimynystės 
priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

50 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, 
kuriuo nustatoma priemonė, kuria 
prisidedama prie stabilumo ir taikos (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 1).

50 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, 
kuriuo nustatoma priemonė, kuria 
prisidedama prie stabilumo ir taikos (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 1).

51 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 51 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, 
kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo visame pasaulyje 
finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 
15, p. 85).

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, 
kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo visame pasaulyje 
finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 
15, p. 85).

52 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 234/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė 
(OL L 77, 2014 3 15, p. 77).

52 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 234/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė 
(OL L 77, 2014 3 15, p. 77).

53 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonė (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 109).

53 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonė (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 109).

54 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 236/2014, kuriuo 
nustatomos bendros Sąjungos išorės 
veiksmų finansavimo priemonių 
įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 95).

54 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 236/2014, kuriuo 
nustatomos bendros Sąjungos išorės 
veiksmų finansavimo priemonių 
įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 95).

55 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų 
garantijų fondą (OL L 145, 2009 6 10, 
p. 10).

55 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų 
garantijų fondą (OL L 145, 2009 6 10, 
p. 10).

56 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.

56 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.

Pakeitimas 6

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 

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

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;

__________________ __________________
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).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Sąjunga pakartoja visapusišką 
savo įsipareigojimą siekti ilgalaikės 
naudos, gaunamos laikantis 
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daugiašališkumo principo, ir ragina 
parengti prekybos darbotvarkę, kuri visų 
labui būtų grindžiama laisva, sąžininga ir 
taisyklėmis paremta prekyba, kurią 
vykdant būtų remiama darnaus vystymosi 
darbotvarkė įtraukiant socialinius, 
aplinkosaugos ir žmogaus teisių 
klausimus ir kuria būtų užtikrinama, kad 
daugiašaliu lygmeniu sutartos ir 
suderintos taisyklės būtų vienodai 
taikomos visiems. Dabar yra svarbu 
skubiai modernizuoti PPO, atsižvelgiant į 
naujausius tarptautinius pokyčius, ir iš 
esmės peržiūrėti keletą PPO veikimo 
aspektų, siekiant padidinti jos 
veiksmingumą ir teisėtumą;

Pakeitimas 8

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), 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 

(8) taikant šį reglamentą turėtų būti 
remiamasi penkiais prioritetais, nustatytais 
Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategijoje (toliau – 
Visuotinė strategija), 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 demokratijos ir 
žmogaus teisių propagavimą, taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarpininkavimą ir atstatymą po konfliktų, 
įskaitant moterų vaidmens stiprinimą 
visais etapais, tarptautinio saugumo 
stiprinimą, pagrindinių priverstinės 
migracijos ir gyventojų perkėlimo 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
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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;

gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių, ekonominių reformų 
skatinimą, sąlygų sukurti tarptautinę 
teisinę asmenų, perkeltų dėl klimato 
kaitos, apsaugos sistemą sudarymą, 
sąžiningos, tvarios ir taisyklėmis bei 
vertybėmis pagrįstos prekybos politikos, 
kaip vystymosi skatinimo ir teisinės 
valstybės bei žmogaus teisių padėties 
gerinimo priemonės, rėmimą, prekybos 
prekėmis, naudojamomis kankinimui ir 
mirties bausmei vykdyti, tarptautinio 
draudimo skatinimą, ekonominės 
diplomatijos ir ekonominio 
bendradarbiavimo rėmimą, skaitmeninių 
sprendimų ir technologijų skatinimą, 
pasaulinio masto grėsmių visuomenės 
sveikatai šalinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių, darbo ir aplinkos 
standartų (be kita ko, atsižvelgiant į 
klimato kaitą), teisinės valstybės, 
tarptautinės teisės, įskaitant humanitarinę 
ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, 
principų ir juos propaguoti;

Pakeitimas 9

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. Šia sistema 
siekiama užtikrinti darnų vystymąsi ir 
paspartinti pokyčius, ypatingą dėmesį 
skiriant horizontaliems vystymosi politikos 
elementams, kaip antai lyčių lygybei, 
jaunimui, investicijoms ir prekybai, 
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tvariai energetikai ir veiksmams klimato 
kaitos srityje, geram valdymui, 
demokratijai, teisinei valstybei ir žmogaus 
teisėms, taip pat migracijai ir judumui, 
siekiant prisidėti prie visos Sąjungos 
išorės politikos, įskaitant bendrą prekybos 
politiką, ir darnaus vystymosi tikslų, 
apibrėžtų Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
Vystomojo bendradarbiavimo politikos 
esmė – panaikinti skurdą, kovoti su 
diskriminacija ir nelygybe, 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“.

Pakeitimas 10

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 

(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 priverstinės 
migracijos ir perkėlimo priežasčių 
šalinimą. Europos kaimynystės politikos 
skiriamasis požymis – diferenciacija ir 
didesnė abipusė atsakomybė, pripažįstant 
skirtingą dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
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dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais. Pagal kaimynystės politiką 
Sąjunga derėjosi su daugeliu kaimynystės 
politikos šalių partnerių ir sudarė plataus 
užmojo išsamius ir visapusiškus laisvosios 
prekybos susitarimus. Šiais susitarimais 
ne tik siekiama gerinti patekimą į rinką ir 
skatinti investicijoms palankias sąlygas, 
bet ir prisidedama prie bendrų 
kaimynystės politikos tikslų, tokių, kaip 
antai, tvarus ir įtraukus ekonominis ir 
socialinis vystymasis, naudingas visiems, 
siekio. 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 pasiektų 
susitarimų 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“.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) šiuo reglamentu taip pat turėtų 
būti prisidedama prie su prekyba susijusių 
Sąjungos išorės santykių aspektų, kaip 
antai, bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis atliekant išsamų alavo, tantalo ir 
aukso tiekimo grandinės patikrinimą, 
Kimberley proceso, Tvarumo susitarimo, 
įsipareigojimų pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
978/20121a (BLS reglamentas), 
bendradarbiavimo pagal Miškų teisės 
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aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 
mediena (FLEGT) susitarimą ir pagalbos 
prekybai iniciatyvų srityse, siekiant 
užtikrinti ES prekybos politikos ir 
vystymosi tikslų bei veiksmų nuoseklumą 
ir abipusę paramą;
_________________

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).

Pakeitimas 12

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 
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 

(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 
priverstinės migracijos ir perkėlimo 
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 
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suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir 
darant būtiną įtaką;

suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų 
būti padedama laikytis labiau koordinuoto, 
visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į 
migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir 
darant būtiną įtaką;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas 13

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 ir ekonominėms 
galimybėms, skirtoms visų pirma 
moterims ir jaunimui, 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;

Pakeitimas 14

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 deramo 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;

_________________ _________________
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).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant užtikrinti lankstumą, 
padidinti patrauklumą privačiajam 

(37) siekiant užtikrinti lankstumą, 
padidinti patrauklumą privačiajam 



AD\1176749LT.docx 15/29 PE629.557v03-00

LT

sektoriui ir užtikrinti kuo didesnį 
investicijų poveikį, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl reikalavimus atitinkančių 
garantijos šalių, leidžianti nukrypti nuo 
taisyklių, susijusių su Sąjungos biudžeto 
vykdymo metodais, kaip nustatyta 
Finansiniame reglamente. Tos 
reikalavimus atitinkančios garantijos šalys 
taip pat galėtų būti įstaigos, kurioms nėra 
pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės, taip pat šalies 
partnerės privatinės teisės 
reglamentuojamos įstaigos;

sektoriui, skatinti sąžiningą konkurenciją 
ir užtikrinti kuo didesnį investicijų poveikį, 
turėtų būti numatyta nuostata dėl 
reikalavimus atitinkančių garantijos šalių, 
leidžianti nukrypti nuo taisyklių, susijusių 
su Sąjungos biudžeto vykdymo metodais, 
kaip nustatyta Finansiniame reglamente. 
Tos reikalavimus atitinkančios garantijos 
šalys taip pat galėtų būti įstaigos, kurioms 
nėra pavesta įgyvendinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės, taip pat 
šalies partnerės privatinės teisės 
reglamentuojamos įstaigos;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 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. 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 
ir 21 straipsniuose, taip pat Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 11 ir 
208 straipsniuose.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 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, visų pirma, 
siekiant užtikrinti darnų ekonominį ir 
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socialinį vystymąsi ir panaikinti skurdą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 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 darnų vystymąsi, 
ypatingą dėmesį skiriant taisyklėmis ir 
vertybėmis paremtai tarptautinei prekybai, 
panaikinti skurdą ir skatinti ekonomikos 
augimą, skatinti ir ginti daugiašališkumą, 
remti pilietinės visuomenės organizacijas, 
stiprinti stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Politikos sistema Politikos sistema

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai 
susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais 
nustatomi teisiškai įpareigojantys santykiai 
su šalimis partnerėmis, taip pat Europos 
Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos 
išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų 
deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su 
šalimis partnerėmis išvados, atitinkamos 
Europos Parlamento rezoliucijos, 
Komisijos komunikatai arba Komisijos ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai bendri 
komunikatai sudaro bendrą šio reglamento 
įgyvendinimo politikos sistemą.

Asociacijos susitarimai, partnerystės, 
prekybos ir bendradarbiavimo susitarimai, 
daugiašaliai susitarimai, kiti susitarimai ir 
atitinkami Sąjungos teisės aktai, kuriais 
nustatomi teisiškai įpareigojantys santykiai 
su šalimis partnerėmis, taip pat Europos 
Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos 
išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų 
deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su 
šalimis partnerėmis išvados, atitinkamos 
Europos Parlamento rezoliucijos, 
Komisijos komunikatai arba Komisijos ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai bendri 
komunikatai sudaro bendrą šio reglamento 
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įgyvendinimo politikos sistemą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Palaikydama santykius su 
trečiosiomis valstybėmis, Sąjunga toliau 
skatina dėti tarptautines pastangas 
siekiant daugiašalio susitarimo uždrausti 
prekybą prekėmis, kurios naudojamos 
kankinimui ir mirties bausmei vykdyti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plėtojant santykius su šalimis partnerėmis 
atsižvelgiama į jų įsipareigojimų ir 
tarptautinių susitarimų įgyvendinimo 
rezultatus, taip pat sutartinius santykius su 
Sąjunga.

Plėtojant santykius su šalimis partnerėmis 
atsižvelgiama į jų įsipareigojimų ir 
tarptautinių susitarimų, ypač Paryžiaus 
susitarimo, įgyvendinimo rezultatus, taip 
pat sutartinius santykius su Sąjunga, 
įskaitant asociacijos, partnerystės bei 
bendradarbiavimo susitarimus ir prekybos 
susitarimus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi integruotos partnerystės 
principo, kai tinkama, Komisija užtikrina, 
kad būtų tinkamai konsultuojamasi su 
susijusiomis šalių partnerių 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
vietos valdžios institucijas, ir sudaromos 

Laikydamasi integruotos partnerystės 
principo, Komisija užtikrina, kad būtų 
tinkamai konsultuojamasi su susijusiomis 
šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir vietos valdžios institucijas, 
ir sudaromos galimybės joms laiku 
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galimybės joms laiku susipažinti su 
susijusia informacija, kad suinteresuotosios 
šalys galėtų prasmingai dalyvauti rengiant 
ir įgyvendinant programas, taip pat 
susijusiuose stebėsenos procesuose.

susipažinti su susijusia informacija, kad 
suinteresuotosios šalys galėtų prasmingai 
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant 
programas, taip pat susijusiuose stebėsenos 
procesuose.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi atsakomybės principo, 
Komisija, kai tinkama, remia šalių 
partnerių sistemų naudojimą programoms 
įgyvendinti.

Laikydamasi atsakomybės principo, 
Komisija remia šalių partnerių sistemų 
naudojimą programoms įgyvendinti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir reguliariai keičiasi 
informacija.

8. Komisija savo iniciatyva arba 
Europos Parlamentui paprašius pateikia 
esminę informaciją ir išsamius 
daugiamečio programavimo dokumentus, 
veiksmų planus ir priemones ir reguliariai 
keičiasi nuomonėmis su atitinkamais 
Europos Parlamento komitetais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) partnerių poreikiais, nustatytais 
remiantis konkrečiais kriterijais 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, 
nelygybę, žmogaus socialinę raidą, 
ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip 

a) partnerių poreikiais, nustatytais 
remiantis konkrečiais kriterijais ir 
įtrauktais į registrą, su kuriuo Europos 
Parlamentas, esant pageidavimui, gali 
susipažinti, atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus 
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pat į valstybės ir visuomenės atsparumą; socialinę raidą, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių padėtį, ekonominį ir 
aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į 
valstybės ir visuomenės atsparumą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendradarbiaujant su 
pramoninėmis šalimis daugiausia dėmesio 
skiriama Sąjungos ir abipusių interesų 
skatinimui.

4. Bendradarbiaujant su 
pramoninėmis šalimis daugiausia dėmesio 
skiriama Sąjungos ir abipusių interesų, taip 
pat bendrų interesų ir vertybių skatinimui, 
bendriems tikslams ir daugiašališkumo 
apsaugai. Toks bendradarbiavimas, kai 
tinkama, grindžiamas Sąjungos, įskaitant 
Europos Parlamentą, ir valstybių narių 
dialogu, įtraukiant pilietinę visuomenę.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bet kokiu ankstesniu daugiašaliu 
ar dvišaliu susitarimu ar reglamentu, 
susijusiu su atitinkama šalimi ir (arba) 
regionu, pvz., BLS reglamentu, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2017/821, Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1236/2005 ir būsimais reglamentais 
dėl dvejopo naudojimo prekių ir kultūros 
vertybių importo;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sudarytais daugiašaliais arba 
dvišaliais prekybos susitarimais, įskaitant 
Sąjungos ir jos kaimyninių šalių 
pasirašytus išsamius ir visapusiškus 
laisvosios prekybos susitarimus, taip pat 
Sąjungos šalims partnerėms suteiktomis 
prekybos lengvatomis;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geografinėms programoms skirtos 
orientacinės daugiametės programos gali 
būti peržiūrimos, jei to reikia veiksmingam 
įgyvendinimui, ypač jei yra esminių 7 
straipsnyje nurodytos politikos sistemos 
pasikeitimų arba krizės ar pokrizinės 
padėties atveju.

3. Geografinėms programoms skirtos 
orientacinės daugiametės programos gali 
būti peržiūrimos, pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu, jei to reikia 
veiksmingam įgyvendinimui, ypač jei yra 
esminių 7 straipsnyje nurodytos politikos 
sistemos pasikeitimų arba krizės ar 
pokrizinės padėties atveju.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teminėms programoms skirtos 
orientacinės daugiametės programos gali 
būti peržiūrimos, jei to reikia veiksmingam 
įgyvendinimui, ypač jei yra esminių 7 
straipsnyje nurodytos politikos sistemos 
pasikeitimų.

4. Teminėms programoms skirtos 
orientacinės daugiametės programos gali 
būti peržiūrimos, pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu,jei to reikia 
veiksmingam įgyvendinimui, ypač jei yra 
esminių 7 straipsnyje nurodytos politikos 
sistemos pasikeitimų.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) partnerystės ryšiai su Sąjunga, 
įskaitant tokių ryšių užmojų mastą;

d) partnerystės ir asociacijos 
susitarimai, kiti prekybos ir investiciniai 
ryšiai su Sąjunga, įskaitant tokių ryšių 
užmojų mastą;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima metinius arba 
daugiamečius veiksmų planus ar 
priemones. Priemonės gali būti atskiros 
priemonės, specialiosios priemonės, 
rėmimo priemonės arba išimtinės paramos 
priemonės. Veiksmų planuose ir 
priemonėse nurodomi siektini kiekvieno 
veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir 
pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, 
biudžetas ir visos susijusios rėmimo 
išlaidos.

1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, priima metinius arba 
daugiamečius veiksmų planus ar 
priemones. Priemonės gali būti atskiros 
priemonės, specialiosios priemonės, 
rėmimo priemonės arba išimtinės paramos 
priemonės. Veiksmų planuose ir 
priemonėse nurodomi siektini kiekvieno 
veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir 
pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, 
biudžetas ir visos susijusios rėmimo 
išlaidos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atsiranda nenumatytų poreikių ar 
aplinkybių ir kai finansavimo neįmanoma 
gauti iš tinkamesnių šaltinių, Komisija gali 
priimti specialiąsias priemones, kurios 
nebuvo numatytos programavimo 
dokumentuose.

Jeigu atsiranda nenumatytų poreikių ar 
aplinkybių ir kai finansavimo neįmanoma 
gauti iš tinkamesnių šaltinių, Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, gali priimti specialiąsias 
priemones, kurios nebuvo numatytos 
programavimo dokumentuose.

Pakeitimas 34
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDVF+, kuris yra laikomas integruotu 
finansiniu paketu, užtikrinančiu finansinį 
pajėgumą, ir kuris yra grindžiamas 23 
straipsnio 1 dalies a, e, f ir g punktuose 
nustatytais įgyvendinimo metodais, tikslas 
– remti investicijas ir didinti galimybes 
gauti finansavimą 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 skiriamas šalims, kuriose, kaip 
nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta 
konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims.

EDVF+, kuris yra laikomas integruotu 
finansiniu paketu, užtikrinančiu finansinį 
pajėgumą, ir kuris yra grindžiamas 23 
straipsnio 1 dalies a, e, f ir g punktuose 
nustatytais įgyvendinimo metodais, tikslas 
– remti investicijas ir didinti galimybes 
gauti finansavimą 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 ir ekonominėms 
galimybėms, visų pirma, skirtoms 
moterims ir jaunimui, 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 skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant minėtą tarpinį vertinimą taip pat 
įvertinamas supaprastintos ir 
racionalizuotos išorės finansavimo 
priemonių struktūros veikimas 
atsižvelgiant į susijusius Sąjungos 
politikos tikslus ir skaidrumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo, 
nuoseklumo ir lankstumo principus 
skiriant ES lėšas išorės veiksmams.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, galutinio vertinimo ataskaitoje 
nagrinėjamas veiksmingumas, pridėtinė 
vertė, supaprastinimo galimybės, vidaus ir 
išorės aspektų suderinamumas ir 
įvertinama, ar reglamento tikslai tebėra 
aktualūs.

Be to, galutinio vertinimo ataskaitoje 
nagrinėjamas veiksmingumas, pridėtinė 
vertė, supaprastintos ir racionalizuotos 
išorės finansavimo priemonių struktūros 
veikimas, vidaus ir išorės aspektų 
suderinamumas ir įvertinama, ar 
reglamento tikslai tebėra aktualūs.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) riboti miškų kirtimą ir skatinti 
miškų teisės aktų vykdymą, miškų 
valdymą ir prekybą mediena (toliau – 
FLEGT), kovoti su neteisėta medienos 
ruoša, neteisėta prekyba mediena ir 
medienos produktais;

j) sustabdyti miškų kirtimą ir skatinti 
miškų teisės aktų vykdymą, miškų 
valdymą ir prekybą mediena (toliau – 
FLEGT), kovoti su neteisėta medienos 
ruoša, neteisėta prekyba mediena ir 
medienos produktais; remti derybas dėl 
savanoriškos partnerystės susitarimų ir jų 
įgyvendinimą;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinti ir stiprinti 
daugiašališkumą, tvarų ekonominį 
bendradarbiavimą, tarptautinius prekybos 
ir investicijų ryšius, taip pat Pasaulio 
prekybos organizacijos taisykles ir 
principus;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto n papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) remti regioninės integracijos 
darbotvarkę ir optimalią prekybos politiką, 
taip pat konsoliduoti ir įgyvendinti ES ir 
jos partnerių prekybos susitarimus;

n) remti regioninės integracijos 
darbotvarkę ir optimalią prekybos politiką 
skatinant įtraukų ir darnų vystymąsi, taip 
pat konsoliduoti ir įgyvendinti ES ir jos 
partnerių prekybos susitarimus;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto s papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) užtikrinti vienodas, tvarias ir 
neiškreiptas galimybes vykdyti naudingųjų 
iškasenų gavybą.

s) užtikrinti sąžiningas ir tvarias 
galimybes vykdyti naudingųjų iškasenų 
gavybą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 skirsnio 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sumažinti gamtos išteklių 
naudojimą konfliktams finansuoti, remti 
suinteresuotąsias šalis, kad jos dalyvautų 
vykdant tokias iniciatyvas, kaip antai, 
Kimberley proceso sertifikavimo schema, 
taip pat iniciatyvas, susijusias su [ES 
reglamentas dėl konfliktų zonų 
naudingųjų iškasenų], visų pirma, 
siekiant įdiegti veiksmingas gamtos 
išteklių gavybos ir prekybos jais vidaus 
kontrolės priemones;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 1 skirsnio 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti Sąjungos pastangas, 
dedamas siekiant, kad būtų uždrausta 
tarptautinė prekyba prekėmis, kurios 
naudojamos kankinimui ir mirties 
bausmei vykdyti;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 skirsnio 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti veiksmingą 
daugiašališkumą ir strateginę partnerystę, 
prisidėti prie tarptautinių, regioninių ir 
nacionalinių sistemų, kuriomis 
propaguojamos ir ginamos žmogaus 
teisės, demokratija ir teisinė valstybė, 
pajėgumų didinimo. Stiprinamos 
strateginės partnerystės, ypatingą dėmesį 
skiriant Vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biurui (OHCHR), Tarptautiniam 
baudžiamajam teismui ir atitinkamiems 
regioniniams ir nacionaliniams žmogaus 
teisių mechanizmams. Be to, pagal 
programą skatinamas švietimas ir 
moksliniai tyrimai žmogaus teisių ir 
demokratijos srityse, be kita ko, 
pasitelkiant žmogaus teisių ir demokratijos 
studijų programų pasaulinį tinklą (angl. 
Global Campus for Human Rights and 
Democracy).

– skatinti veiksmingą 
daugiašališkumą ir strateginę partnerystę, 
prisidėti prie tarptautinių, regioninių ir 
nacionalinių sistemų pajėgumų stiprinimo 
ir galių suteikimo vietos veikėjams 
propaguojant ir ginant žmogaus teises, 
demokratiją ir teisinę valstybę. Palaikant 
partnerystę žmogaus teisių srityje 
daugiausia dėmesio skiriama 
nacionalinės ir tarptautinės žmogaus 
teisių sistemos stiprinimui, įskaitant 
paramą daugiašališkumui, nes labai 
svarbu užtikrinti Vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biuro (OHCHR), 
Tarptautinio baudžiamojo teismo ir 
atitinkamų regioninių žmogaus teisių 
mechanizmų nepriklausomumą ir 
veiksmingumą. Toliau teikiama parama 
švietimui ir moksliniams tyrimams 
žmogaus teisių ir demokratijos srityse, be 
kita ko, remiant žmogaus teisių ir 
demokratijos studijų programų pasaulinį 
tinklą (angl. Global Campus for Human 
Rights and Democracy).

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 1 skirsnio 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti PPO modernizavimą siekiant 
padidinti jos veiksmingumą ir teisėtumą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 skirsnio A dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti prie visuotinės 
darbotvarkės deramo darbo klausimais, 
visų pirma kiek tai susiję su pasaulinėmis 
vertės grandinėmis, ir didinti žinias apie 
veiksmingas užimtumo politikos 
priemones, be kita ko, profesinį rengimą 
bei mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, 
kuriomis atsižvelgiama į darbo rinkos 
poreikius;

b) prisidėti prie visuotinės 
darbotvarkės deramo darbo, visų pirma 
pasaulinių vertės grandinių, klausimais, ir 
didinti žinias apie veiksmingas užimtumo 
politikos priemones, be kita ko, profesinį 
rengimą bei mokymą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, kuriomis atsižvelgiama į darbo 
rinkos poreikius;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 skirsnio C dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti verslo ir investicijų aplinką, 
remti glaudesnį viešojo ir privačiojo 
sektorių dialogą, stiprinti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių pajėgumus,

b) gerinti verslo ir investicijų aplinką, 
remti glaudesnį viešojo ir privačiojo 
sektorių dialogą, stiprinti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių pajėgumus, 
įskaitant jų tarptautinimą,

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 skirsnio C dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti Sąjungos prekybos politiką ir c) remti Sąjungos prekybos politikos 
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prekybos susitarimus bei jų įgyvendinimą, 
taip pat gerinti Sąjungos bendrovių 
galimybes patekti į šalių partnerių rinkas 
ir plėsti jų prekybos, investicijų bei verslo 
galimybes, kartu pašalinant kliūtis patekti 
į rinką ir kliūtis investicijoms;

priemonių ir prekybos susitarimų 
įgyvendinimą, siekiant pagerinti darnų 
vystymąsi, ekonomikos diversifikavimą ir 
prieigą prie ES rinkos, taip pat siekti 
palengvinti galimybes naudotis klimatui 
nekenkiančiomis technologijomis ir 
intelektine nuosavybe;
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