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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nors šis reglamentas geografiniu požiūriu aprėpia visą pasaulį, jame ypač daug dėmesio 
skiriama ES kaimynystei. Atsižvelgiant į institucijų pažeidžiamumą keliose iš šių šalių – o tai 
dažnai atspindi esminis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pablogėjimas – Sąjunga gali 
vaidinti ypatingą vaidmenį ir tapti tarptautiniu subjektu vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo srityse. 

Pagrindinis bet kurios vystymosi politikos tikslas – skatinti apčiuopiamą ekonominę ir 
socialinę pažangą trečiosiose šalyse, siekiant, kad jos naudą visų pirma labiausiai gautų 
visuomenė, ir kartu skatinant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Todėl labai svarbu, kad 
Sąjunga skatintų veiksmingą dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir NVO kaip 
savo pagrindiniais partneriais, atsižvelgiant į jų politinio nešališkumo pridėtinę vertę ir jų 
vietos veiklą žmogaus teisių ir socialinės raidos srityje. Reglamentu turėtų būti sustiprintas jų 
vaidmuo įgyvendinant programas; Taryba ir Europos Komisija turėtų atsižvelgti į jų nuomonę 
ir tęsti bendradarbiavimą, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu ir atskaitomybe. 

Priėmusi privalomus teisės aktus ir prisiėmusi politinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Pagrindinių teisių chartiją, Europos konsensusą dėl vystymosi, ir oficialiai pripažinusi
Europos žmogaus teisių konvenciją, Sąjunga pati sau nusistatė teisinę sistemą, kuri turi būti 
įgyvendinama visoje ES teisėje ir visose politikos srityse. 

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, susijusi su 2 ir 3 straipsniais, ir Pagrindinių teisių 
chartijos 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata nustato žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį į 
vystymosi ir bendradarbiavimo politikos darbotvarkę. Taigi, į tokius reiškinius, kaip 
priverstiniai perkėlimai, turėtų būti reaguojama taikant ilgalaikę politiką, pradedant nuo vietos 
administravimo lygmens ir visapusiškai laikantis Europos principų ir įsipareigojimų, ypač 
susijusių su tarptautinės teisės reglamentuojama teise gauti tarptautinę apsaugą. 

Atsižvelgiant į Europos Parlamento demokratinį tikslą, būtina stiprinti svarbią jo priežiūros 
funkciją. Tai reiškia, kad kartu su valstybėmis narėmis Europos Parlamentas turėtų turėti 
specialius įgaliojimus stebėti ir vertinti Europos Komisijos pateiktą metinę ataskaitą. 
Nepakanka Parlamentą vien informuoti, kaip nurodyta pasiūlymo projekte. 

Kaip nurodyta tame pačiame pasiūlyme, vienas iš šio reglamento tikslų yra suteikti daugiau 
finansinio lankstumo perskirstant lėšas. Tačiau lankstumas, kurio reikia norint greitai reaguoti 
į neatidėliotinus uždavinius, neturėtų pakenkti aiškiam, skaidriam ir jau nusistovėjusiam 
valdymo mechanizmui. Be to, jis turėtų pirmiausia padėti spręsti klausimus, susijusius su 
neatidėliotinais pažeidžiamų šalių (Užsachario Afrikos, mažiausiai išsivysčiusių šalių) 
poreikiais, o ne būti iš anksto apspręstas ir priklausyti nuo ES geostrateginių užsienio 
politikos prioritetų. Vystomasis bendradarbiavimas neturėtų tapti užsienio ar prekybos 
politikos priemone, kuri visų pirma būtų naudojama ES interesams ginti, kaip, regis siūloma 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP) reglamente (3 
straipsnio 1 dalis).

Reglamente daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama skurdo mažinimui, kovai su nelygybe ir 
teisių puoselėjimui, o ne ES politikos tikslams, pavyzdžiui, saugumui ir migracijos kontrolei.

Todėl reglamente reikia geriau subalansuoti pernelyg akcentuojamą geografinį ir teminį 
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ramsčius, atsižvelgiant į tai, kad pirmasis yra labiau susijęs su Europos Sąjungos 
geopolitiniais tikslais, o pastarasis prisideda prie pasaulinio pagrindinių teisių plėtojimo ir nuo 
krizės ar konfliktų nukentėjusių gyventojų gerovės visame pasaulyje.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų 
komitetą ir Vystymosi komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 tvarų vystymąsi, 
prisidėti prie skurdo mažinimo ir kovos su 
nelygybe, pavyzdžiui, atsirandančia, inter 
alia, dėl išteklių eksploatavimo arba 
žemės ir vandens grobimo, ir įvirtinti 
Sąjungos principus, išdėstytus Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
ir 21 straipsniuose;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi Sąjungos 
bendradarbiavimo vystymosi labui 
politikos sistema, nustatyta Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 
2030 m., Paryžiaus susitarimu1a, Europos 
konsensusu dėl vystymosi1b, ES veiksmų 
planu žmogaus teisių ir demokratijos 
srityje, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
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skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių
ar žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

ir Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencija. Taip pat turėtų būti 
vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos principai visais 
aspektais, įskaitant indėlį į skurdo 
panaikinimą, kovą su nelygybe, visų 
pirma socialine nelygybe, taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, kovą su 
pagrindinėmis priverstinės migracijos ir 
priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastimis, kartu užtikrinant tvirtą 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
siekiant sukurti kaimynystės erdvę, ir 
pagalbą gyventojams bei šalims ir 
regionams, susidūrusiems su padidėjusiu 
migracijos spaudimu ar gaivalinėmis 
nelaimėmis arba žmogaus sukeltomis 
nelaimėmis, remiant sąžiningą, žmogaus 
teisių reikalavimus atitinkančią ir lyčių 
lygybės požiūriu teisingą prekybos 
politiką, ekonominę diplomatiją ir 
ekonominį bendradarbiavimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
konstitucinės demokratijos, tarptautinės 
teisės ir žmogaus teisių apsaugos principų 
ir juos skatinti;

__________________ __________________

59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 

1a OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

1b OL C 210, 2017 6 30, p. 1.

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

__________________ __________________

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

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

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

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

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir kitoms 
nestabilioms ir skurdžiausioms šalims
visame pasaulyje, – tiek temine prasme –
darnaus vystymosi tikslų siekimui vykdant 
tarptautinį bendradarbiavimą, kovai su 
klimato kaita ir aplinkos būklės 
blogėjimu, kovai su nelygybe ir pagalba 
siekiant ginti žmogaus teises Sąjungos 
šalyse partnerėse;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m. peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika62 siekiama 

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

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; 
ekonominei plėtrai; saugumui; migracijai
ir judumui, įskaitant pagrindinių
priverstinės migracijos ir priverstinio 
perkėlimo, priežasčių šalinimą ir pagalbą 
su šiais reiškiniais susiduriantiems 
gyventojams, šalims ir regionams, taip pat 
naujų problemų, tokių kaip ekologinė 
migracija, sprendimą. Europos 
kaimynystės politikos skiriamasis požymis 
– diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais; šis reglamentas turėtų padėti 
Europos kaimynystės politikos srityje 
įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus ir 
per šios politikos tikslus užtikrinti 
politikos nuoseklumą siekiant darnaus 
vystymosi;

__________________ __________________

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 7

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina toliau stiprinti 
bendradarbiavimą migracijos srityje su 
šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai 

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

saugiems ir teisėtiems migracijos ir 
prieglobsčio suteikimo būdams sudarymą, 
šalinti pagrindines priverstinės migracijos 
ir priverstinio gyventojų perkėlimo 
priežastis, veiksmingai sprendžiant 
neteisėtos migracijos problemą, apsaugoti 
prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių 
gabenimo aukas, taip pat šalinti tokios 
prekybos ir gabenimo paklausą, 
visapusiškai laikantis Europos ir 
tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų
ir solidarumo, nediskriminavimo ir 
negrąžinimo principų;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) šiuo reglamentu Sąjungai turėtų 
būti suteiktos galimybės reaguoti į su 
migracija ir prieglobsčio politika susijusius 
uždavinius, poreikius ir galimybes taip 
papildant Sąjungos migracijos politiką ir 
Prieglobsčio ir migracijos fondo 
nustatytus prioritetus. Šiuo tikslu ir 
nedarant poveikio naujai atsirandantiems 
uždaviniams tikimasi, kad siekiant šio 
reglamento tikslų 10 proc. viso jo 
finansinio paketo bus skirta pagrindinėms 
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remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų 
teisių apsaugą;

priverstinės migracijos ir priverstinio 
gyventojų perkėlimo priežastims šalinti, 
galimybėms naudotis teisėtais migracijos 
būdais, tinkamoms sąlygoms gauti 
tarptautinę apsaugą sudaryti ir perkeltųjų 
asmenų ir priimančiųjų bendruomenių 
poreikiams tenkinti. Tai turėtų būti 
daroma remiant deramą ir tvarų 
užimtumą, visų pirma jaunimo, taip pat 
sveikatos priežiūros, mitybos, švietimo ir 
kitas išankstines socialines 
įsidarbinamumo sąlygas;

Pakeitimas 9

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, kaip priemonę padėti siekti
darnaus vystymosi tikslų skatinant tvarų ir 
įtraukų ekonominį ir socialinį vystymąsi;
šalių partnerių socialinį ir ekonominį 
atsparumą, pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariai ir integracinei ekonomikos 
pažangai, deramo darbo vietų kūrimui ir
ekonominėms galimybėms, ypač jaunimui
ir moterims, įgūdžiams ir verslumui, 
teikiant paramą labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir kooperatyvams, 
stabiliai investicijų aplinkai ir kovojant su 
aplinkos prastėjimu, žemės ir vandens 
grobimu, klimato kaita ją švelninant ir 
prie jos prisitaikant, taip pat konkrečių 
socialinių ir ekonominių pagrindinių 
priverstinės migracijos ir priverstinio 
gyventojų perkėlimo priežasčių šalinimui. 
Be to, visų pirma turėtų būti stengiamasi 
gerinti pagrindinių viešųjų paslaugų, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo, 
mitybos, vandens sanitarijos ir higienos, 
teikimą, taip pat užtikrinti aprūpinimą 
maistu ir galimybes gauti deramą būstą ir 
gerinti miesto gyventojų, kurių sparčiai 
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daugėja, gyvenimo kokybę. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) 19 straipsnyje nurodyti metiniai ar 
daugiamečiai veiksmų planai ir priemonės 
yra darbo programos pagal Finansinį 
reglamentą. Metinius arba daugiamečius 

(43) 19 straipsnyje nurodyti metiniai ar 
daugiamečiai veiksmų planai ir priemonės 
yra darbo programos pagal Finansinį 
reglamentą. Metinius arba daugiamečius 



PE625.583v02-00 12/33 AD\1172240LT.docx

LT

veiksmų planus sudaro viename 
dokumente pateiktas priemonių rinkinys;

veiksmų planus sudaro viename 
dokumente pateiktas priemonių rinkinys,
kuriame nurodomi siektini kiekvieno 
veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir 
pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai 
ir įgyvendinimo partneriai, biudžetas ir 
visos susijusios rėmimo išlaidos;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalimis78, šią Programą 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta pagal konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, tačiau reikia vengti pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, ypač tenkančios valstybėms 
narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai gali
apimti išmatuojamus rodiklius, pagal 
kuriuos vertinamas vietinis programos 
poveikis. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(47) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalimis78, šią Programą 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta pagal konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, tačiau reikia vengti pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, ypač tenkančios valstybėms 
narėms. Šie reikalavimai turėtų apimti 
išmatuojamus rodiklius, pagal kuriuos 
vertinamas vietinis programos poveikis. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir ekspertais, 
ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________

78 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

78 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
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Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 
123, 2016 5 12, p. 1–14).

Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 
123, 2016 5 12, p. 1–14).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) siekiant pagerinti veiksmingą 
atskaitomybę ir Sąjungos biudžeto 
skaidrumą, į šį reglamentą turėtų būti 
įtrauktos nuostatos, kuriomis stiprinama 
stebėsena, ataskaitų teikimas ir 
vertinimas, visų pirma speciali procedūra, 
kaip Europos Parlamentui teikti geresnes 
metines programas. Suteikus daugiau 
lankstumo skirstant lėšas, Sąjungos 
biudžeto institucijoms labai svarbu 
prižiūrėti jų panaudojimą, siekiant 
užtikrinti, kad išlaidos atitiktų šio 
reglamento tikslus ir principus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su kaimynystės regiono, 
Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo 
vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros regionų trečiosiomis 
valstybėmis ir regionais, siekiant darnaus 
vystymosi, naikinant skurdą ir kovojant su 
nelygybe, pavyzdžiui, atsirandančia, inter 
alia, dėl gamtos išteklių eksploatavimo 
arba žemės ir vandens grobimo;

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) stiprinti ir remti demokratiją, 
žmogaus teises ir socialinę lygybę, remti 
pilietinės visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą, grindžiamą taika, ir spręsti 
kitus visuotinius uždavinius, tokius kaip 
klimato kaita ir pagrindinių priverstinės 
migracijos ir priverstinio gyventojų 
perkėlimo, skurdo ir gaivalinių nelaimių 
ar žmogaus sukeltų nelaimių priežasčių 
šalinimas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šį reglamentą ne mažiau 
kaip 20 proc. oficialios paramos 
vystymuisi turėtų būti skirta vien tik 
veiksmams, kuriais remiama socialinė 
įtrauktis ir žmogaus socialinė raida, 
siekiant remti ir stiprinti pagrindinių 
socialinių paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos 
priežiūros, įskaitant mitybą, švietimą ir 
socialinę apsaugą, teikimą, visų pirma 
labiausiai marginalizuotoms grupėms, 
ypatingą dėmesį skiriant moterims ir 
vaikams.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Geografinės programos gali būti vykdomos 
visose trečiosiose valstybėse, išskyrus 
užjūrio šalis ir teritorijas, kaip apibrėžta 
Tarybos sprendime .../... (ES).
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(PNPP) ir užjūrio šalis ir teritorijas, kaip 
apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES).

_________________

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

Pagrindimas

Per migracijos krizę Europos Komisija Vakarų Balkanų šalims, kurios visos yra šalys 
kandidatės ir gali gauti pasirengimo narystei pagalbą, skyrė finansavimą humanitarinei 
pagalbai. Be humanitarinės pagalbos, pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę buvo 
teikiama finansinė ir techninė parama veiklai, susijusiai su padidėjusiu migracijos ir 
pabėgėlių krizės srautu. Siekiant prireikus užtikrinti finansinį lankstumą, iš dabartinės 
priemonės neturėtų būti aiškiai pašalinamos šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) prisidėti prie stabilumo ir konfliktų 
prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių 
ir pokriziniais atvejais, laikantis Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos ir šalinant 
pagrindines krizės priežastis, pvz., 
dykumėjimą, gamtos išteklių 
eksploatavimą ir žemės bei vandens 
grobimą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl 10 200 mln. EUR rezervo 
naujiems uždaviniams ir prioritetams pagal 
15 straipsnį padidėja 2 dalyje nurodytos 
sumos.

3. Dėl 10 200 mln. EUR rezervo 
naujiems uždaviniams, skubiai pagalbai ir 
prioritetams pagal 15 straipsnį padidėja 2 
dalyje nurodytos sumos.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Europos konsensusas dėl vystymosi, ES 
žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų
planas, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir 
asociacijos susitarimai, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai 
susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais 
nustatomi teisiškai privalomi santykiai su 
šalimis partnerėmis, su sąlyga, kad tokia 
asociacija, partnerystė, 
bendradarbiavimas, daugiašaliai ir kiti 
susitarimai nesusies paramos vystymuisi, 
saugumo poreikių ir migracijos valdymo, 
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.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisėmis grindžiamas požiūris, 
apimantis visas žmogaus teises (pilietines 
ir politines ar ekonomines, socialines ir 
kultūrines), taikomas siekiant įtraukti 
žmogaus teisių principus, remti savo teisių 
reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį 
dėmesį skiriant skurdesnių ir 

2. Teisėmis grindžiamas požiūris, 
apimantis visas žmogaus teises (pilietines 
ir politines ar ekonomines, socialines ir 
kultūrines), taikomas siekiant įtraukti 
žmogaus teisių principus, remti savo teisių 
reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį 
dėmesį skiriant skurdesnių ir 
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pažeidžiamesnių asmenų grupėms, ir padėti 
šalims partnerėms įgyvendinti savo 
tarptautines prievoles žmogaus teisių 
srityje. Šiuo reglamentu skatinama lyčių
lygybė ir moterų įgalėjimas.

pažeidžiamesnių asmenų grupėms, ir padėti 
šalims partnerėms įgyvendinti savo 
tarptautines prievoles žmogaus teisių 
srityje. Šiuo reglamentu ypatingas dėmesys 
skiriamas vaikų ir jaunimo poreikiams ir 
skatinama lyčių lygybė ir moterų 
įgalėjimas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kartu su partneriais toliau taikomas 
labiau koordinuotas, visa apimantis ir 
struktūrinis požiūris į migraciją ir 
reguliariai vertinamas jo veiksmingumas.

7. Kartu su partneriais toliau taikomas 
labiau koordinuotas, visa apimantis ir 
struktūrinis požiūris į migraciją ir 
reguliariai vertinamas jo veiksmingumas, 
nenustatant sąlygos, kad parama 
vystymuisi bus teikiama, jei trečiosios 
šalys valdys migraciją, ir paisant žmogaus 
teisių, įskaitant kiekvieno asmens teisę 
išvykti iš savo kilmės šalies.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Karinių subjektų pajėgumų stiprinimas 
remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi 
labui

Sąjungos lėšų naudojimas karinių 
subjektų pajėgumams stiprinti

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokymus, skirtus konkrečiai 
prisidėti prie ginkluotųjų pajėgų kovinių 
pajėgumų stiprinimo.

c) mokymus, skirtus prisidėti prie bet 
kokių ginkluotųjų pajėgų kovinių 
pajėgumų stiprinimo.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjunga taip pat konsultuojasi su 
kitais paramos teikėjais ir subjektais, be 
kita ko, kai tinkama, pilietinės visuomenės 
ir vietos valdžios institucijų atstovais;

c) Sąjunga taip pat konsultuojasi su 
kitais paramos teikėjais ir subjektais, be 
kita ko, pilietinės visuomenės ir vietos 
valdžios institucijų atstovais;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nedarant poveikio 4 daliai, 
veiksmai, kiek įmanoma, grindžiami 
Sąjungos, valstybių narių ir atitinkamų 
šalių partnerių, įskaitant nacionalines ir 
vietos valdžios institucijas, pilietinę 
visuomenę, nacionalinius ir vietos 
parlamentus bei kitas suinteresuotąsias 
šalis, dialogu siekiant sustiprinti 
atsakomybę už procesą ir skatinti remti 
nacionalines ir regionines strategijas;

a) nedarant poveikio 4 daliai, 
veiksmai grindžiami įtraukiu Sąjungos, 
valstybių narių ir atitinkamų šalių 
partnerių, įskaitant nacionalines ir vietos 
valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, 
taip pat vaikų, vyresnio amžiaus asmenų, 
neįgaliųjų, lesbiečių, gėjų, biseksualių, 
translyčių ir interseksualių asmenų 
(LGBTI) ir čiabuvių tautų atstovus, 
nacionalinius ir vietos parlamentus bei 
bendruomenes bei kitas atitinkamas
suinteresuotąsias šalis, dialogu siekiant 
sustiprinti atsakomybę už procesą ir 
skatinti remti nacionalines ir regionines 
strategijas;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rezervas naujiems uždaviniams ir 
prioritetams

Nauji uždaviniai ir nepaprastoji padėtis
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti tinkamą Sąjungos atsaką 
nenumatytų aplinkybių atveju;

a) užtikrinti tinkamą Sąjungos atsaką
atsirandančių problemų ir nenumatytų
aplinkybių atveju;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reaguoti į naujus poreikius ar 
uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su krize 
ar pokrizine padėtimi arba migracijos 
spaudimu prie Sąjungos ir jos kaimyninių 
sienų;

b) reaguoti į naujus poreikius ar 
uždavinius, ar nepaprastąsias padėtis, 
susijusius su krize ir pokrizine padėtimi, 
gaivalinėmis nelaimėmis ar žmogaus 
sukeltomis nelaimėmis arba didelio masto 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
pažeidimais;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
suma nenaudojama priemonėms, 
susietoms su migracijos valdymu

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti veiklos 
rezultatais grindžiamą požiūrį preliminariai 

1. Siekiant įgyvendinti veiklos 
rezultatais grindžiamą požiūrį preliminariai 
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10 proc. finansinio paketo, nustatyto 4 
straipsnio 2 dalies a punkte, kurie yra skirti 
12 straipsnyje nurodytiems šalies 
finansiniams asignavimams papildyti, 
paskirstomi I priede išvardytoms šalims 
partnerėms. Sprendimai dėl veiklos 
rezultatais grindžiamų asignavimų 
priimami remiantis šalių pažanga 
demokratijos, žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, bendradarbiavimo migracijos, 
ekonomikos valdymo ir reformų 
klausimais srityse. Šalių partnerių padaryta 
pažanga vertinama kasmet.

10 proc. finansinio paketo, nustatyto 4 
straipsnio 2 dalies a punkte, kurie yra skirti 
12 straipsnyje nurodytiems šalies 
finansiniams asignavimams papildyti, 
paskirstomi I priede išvardytoms šalims 
partnerėms. Sprendimai dėl veiklos 
rezultatais grindžiamų asignavimų 
priimami remiantis šalių pažanga žmogaus 
teisių, teisinės valstybės ir gero valdymo 
srityse. Šalių partnerių padaryta pažanga 
vertinama kasmet aktyviai dalyvaujant 
pilietinei visuomenei.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatais grindžiamas 
metodas netaikomas teikiant paramą 
pilietinei visuomenei, žmonių tarpusavio 
ryšiams, įskaitant vietos valdžios 
institucijų bendradarbiavimą, paramą su 
žmogaus teisėmis susijusios padėties 
gerinimui arba vykdant su krize susijusias 
rėmimo priemones. Itin smarkiai arba 
nuolat blogėjant padėčiai, susijusiai su 
demokratija, žmogaus teisėmis ar teisine 
valstybe, šiems veiksmams teikiama 
parama gali būti padidinta.

2. Veiklos rezultatais grindžiamas 
metodas netaikomas teikiant paramą 
pilietinės visuomenės organizacijoms, 
NVO, žmonių tarpusavio ryšiams, paramą 
su žmogaus teisėmis susijusios padėties 
gerinimui arba vykdant su krize susijusias 
rėmimo priemones. Itin smarkiai arba 
nuolat blogėjant padėčiai, susijusiai su 
žmogaus teisėmis, šiems veiksmams 
teikiama parama padidinama.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas apima 
bendradarbiavimą prie gretimų sausumos 
sienų, tarptautinį didesnių tarpvalstybinių 
teritorijų bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą aplink jūrų baseinus, 

1. Visapusiškai laikantis tarptautinių 
žmogaus teisių dokumentų, įskaitant, 
inter alia, Afrikos ekonominės bendrijos 
steigimo sutarties protokolą dėl laisvo 
asmenų judėjimo, teisės gyventi šalyje ir 
steigimosi teisės ir 1951 m. Konvenciją dėl 
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taip pat tarpregioninį bendradarbiavimą. pabėgėlių statuso, 2 straipsnio 3 dalyje 
apibrėžtas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas apima 
bendradarbiavimą prie gretimų sausumos 
sienų, tarptautinį didesnių tarpvalstybinių 
teritorijų bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą aplink jūrų baseinus, 
taip pat tarpregioninį bendradarbiavimą. 
Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu nėra 
siekiama remti migracijos kontrolės.
Komisija numato galimybę tiesiogiai gauti 
reikalavimus atitinkančių garantijos šalių 
skundus. Komisija atsižvelgia į tokią 
informaciją ateityje vykdydama
bendradarbiavimą su tomis garantijos 
šalimis.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu pažeidžiamos žmogaus teisės 
ar pagrindinės laisvės, nedelsiant 
sustabdoma bet kokia atitinkamoje šalyje 
vykdoma ir Sąjungos finansuojama 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programa.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei rėmimo išlaidos neįtrauktos į 21 
straipsnyje nurodytus veiksmų planus ar 
priemones, Komisija, kai tinkama, priima 
rėmimo priemones. Sąjungos finansavimas 
pagal rėmimo priemones gali apimti:

2. Jei rėmimo išlaidos neįtrauktos į 21 
straipsnyje nurodytus veiksmų planus ar 
priemones, Komisija, kai tinkama, priima 
rėmimo priemones. Sąjungos finansavimas 
pagal rėmimo priemones, išskyrus bet 
kokią karinio pobūdžio veiklą ar 
priemones, gali apimti:
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Pakeitimas 36

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 ir stabilią 
investavimo aplinką, skatinant 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.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprašius visi susitarimai dėl Išorės 
veiksmų garantijos pateikiami Europos 
Parlamentui ir Tarybai, atsižvelgiant į 
reikalavimus dėl konfidencialios ir 
neskelbtinos komercinės informacijos 

Visi susitarimai dėl Išorės veiksmų 
garantijos pateikiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai, atsižvelgiant į reikalavimus dėl 
konfidencialios ir neskelbtinos komercinės 
informacijos apsaugos.
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apsaugos.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsamios Išorės veiksmų garantijos 
suteikimo taisyklės, įskaitant jos aprėpties 
tvarką bei jos apibrėžtą taikymą specialių 
rūšių priemonių portfeliams ir projektams, 
taip pat projektų ir jų portfelio rizikos 
analizė, be kita ko, sektorių, regionų ir 
nacionaliniu lygmenimis;

b) išsamios Išorės veiksmų garantijos 
suteikimo taisyklės, įskaitant jos aprėpties 
tvarką bei jos apibrėžtą taikymą specialių 
rūšių priemonių portfeliams ir projektams, 
taip pat projektų ir jų portfelio, kuriais 
daugiausia dėmesio skiriama rizikai, 
susijusiai su pagarba žmogaus teisėms,
rizikos analizė, be kita ko, sektorių, 
regionų ir nacionaliniu lygmenimis;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
vertinimo prievolės;

g) skaidrios stebėsenos, ataskaitų 
teikimo ir vertinimo prievolės;

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į galimus trečiųjų šalių 
skundus šalyse partnerėse, taip pat 
bendruomenių ir asmenų, kuriems poveikį 
padarė EDVF+ garantija, remiami 
projektai, skundus, Komisija ir Europos 
Sąjungos delegacijos savo interneto 
svetainėse skelbia tiesiogines nuorodas į 
skundų nagrinėjimo mechanizmus, 
skirtus atitinkamoms sandorio šalims, 
sudariusioms susitarimus su Komisija. 
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Komisija taip pat numato galimybę 
tiesiogiai gauti reikalavimus atitinkančių 
sandorio šalių skundus, susijusius su jų 
skundų nagrinėjimu. Komisija atsižvelgia 
į tą informaciją ateityje vykdydama 
bendradarbiavimą su tomis reikalavimus 
atitinkančiomis garantijos šalimis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija teikia finansinių 
priemonių, biudžeto garantijų ir 
finansinės paramos ataskaitas pagal 
Finansinio reglamento 241 ir 250 
straipsnius. Šiuo tikslu reikalavimus 
atitinkančios garantijos šalys kasmet 
teikia informaciją, kurios reikia, kad 
Komisija galėtų vykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles.

8. Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą 
dėl finansavimo ir investavimo operacijų, 
kurioms taikoma EDVF+ garantija, ir dėl 
EDVF+ veikimo, jo valdymo bei 
veiksmingo indėlio siekiant jo tikslų. Ta 
ataskaita skelbiama viešai ir kartu su ja 
pateikiama Audito Rūmų nuomonė.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, 
ir parengti rekomendacijas dėl būsimų 
veiksmų tobulinimo per vertinimus 
prireikus taikomi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto gerosios 
patirties principai.

Siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, 
ir parengti rekomendacijas dėl būsimų 
veiksmų tobulinimo per vertinimus taikomi 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos Paramos vystymuisi komiteto 
gerosios patirties principai.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baigiant įgyvendinti reglamentą, bet 
praėjus ne daugiau kaip ketveriems 
metams po 1 straipsnyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 
galutinį reglamento vertinimą. Per šį 
vertinimą nagrinėjamas Sąjungos indėlis 
siekiant šio reglamento tikslų, naudojant 
rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus 
rezultatus, ir atsižvelgiant į visus nustatytus 
faktus ir išvadas dėl šio reglamento 
poveikio.

Baigiant įgyvendinti reglamentą, bet 
praėjus ne daugiau kaip aštuoniolikai 
mėnesių po 1 straipsnyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 
galutinį reglamento vertinimą. Per šį 
vertinimą nagrinėjamas Sąjungos indėlis 
siekiant šio reglamento tikslų, naudojant 
rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus 
rezultatus, ir atsižvelgiant į visus nustatytus 
faktus ir išvadas dėl šio reglamento 
poveikio.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniame vertinime įvertinama, kaip 
Sąjunga vykdė 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus žmogaus socialinės raidos ir 
socialinės įtraukties tikslus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija į Sąjungos finansavimo, teikiamo 
pagal šį reglamentą, vertinimą reikiamu 
mastu įtraukia visas susijusias 
suinteresuotąsias šalis ir, kai tinkama, gali 
stengtis atlikti bendrus vertinimus su 
valstybėmis narėmis bei vystomojo 
bendradarbiavimo partneriais, glaudžiai 
bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis.

Komisija į Sąjungos finansavimo, teikiamo 
pagal šį reglamentą, vertinimą įtraukia 
visas susijusias suinteresuotąsias šalis ir
paramos gavėjus, įskaitant pilietinės 
visuomenės organizacijas; ypatingas 
dėmesys bus skiriamas siekiant užtikrinti, 
kad būtų atstovaujama labiausiai 
marginalizuotiems ir pažeidžiamiausiems 
asmenims ir grupėms. Komisija, kai 
tinkama, gali stengtis atlikti bendrus 
vertinimus su valstybėmis narėmis bei 
vystomojo bendradarbiavimo partneriais, 
glaudžiai bendradarbiaudama su šalimis 



PE625.583v02-00 26/33 AD\1172240LT.docx

LT

partnerėmis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.

Nukrypti nuo matomumo reikalavimų 
leidžianti nuostata

Dėl saugumo ar vietos politinių opių 
klausimų tam tikrose šalyse arba 
teritorijose arba tam tikru laikotarpiu gali 
būti naudinga arba būtina riboti 
komunikacijos ir matomumo didinimo 
veiklą. Tokiais atvejais tikslinė auditorija 
ir matomumo didinimo priemonės, 
produktai ir kanalai, naudotini tam 
tikram veiksmui skatinti, nustatomi 
kiekvienu konkrečiu atveju, 
konsultuojantis ir susitariant su Sąjunga. 
Kai reaguojant į staigią krizę reikia imtis 
greitojo reagavimo intervencinių 
priemonių, nebūtina nedelsiant parengti 
išsamaus komunikacijos ir matomumo 
didinimo plano. Tačiau tokiais atvejais 
Sąjungos parama vis dėlto turi būti 
tinkamai nurodyta nuo pat pradžių.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti kovą su visų formų 
diskriminacija ir laikytis lygybės, visų 
pirma lyčių lygybės, principo ir skatinti 
mažumoms priklausančių asmenų teises;

c) skatinti kovą su visų formų 
diskriminacija ir laikytis lygybės, visų 
pirma lyčių lygybės, principo ir skatinti 
vaikų ir mažumoms priklausančių asmenų, 
LGBTI asmenų ir čiabuvių tautų teises;

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) skatinti įtraukų ir teisingą 
kokybišką formalųjį švietimą, savaiminį 
mokymąsi ir neformalųjį švietimą visiems 
ir visais lygmenimis, įskaitant techninį ir 
profesinį mokymą, be kita ko, 
nepaprastosios padėties ar krizės atveju, 
taip pat naudojant skaitmenines 
technologijas, kad būtų tobulinamas 
švietimas, mokymas ir mokymasis;

m) skatinti įtraukų ir teisingą 
kokybišką formalųjį švietimą, savaiminį 
mokymąsi ir neformalųjį švietimą visiems 
ir visais lygmenimis, įskaitant ankstyvąjį 
vaikų ugdymą, techninį ir profesinį 
mokymą, be kita ko, nepaprastosios 
padėties ar krizės atveju, taip pat naudojant 
skaitmenines technologijas, kad būtų 
tobulinamas švietimas, mokymas ir 
mokymasis;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Stiprinti partnerystės ryšius 
migracijos ir judumo srityje, remiantis 
integruotu ir subalansuotu požiūriu, 
apimančiu visus migracijos aspektus, 
įskaitant paramą įgyvendinant Sąjungos 
dvišalius ar regioninius susitarimus ir 
priemones, be kita ko, judumo 
partnerystes;

a) Rengti vizų režimo supaprastinimo
ir perkėlimo į ES susitarimus;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) šalinti pagrindines neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežastis ir mažinti jų poveikį;

c) šalinti pagrindines priverstinio 
perkėlimo priežastis ir mažinti jų poveikį;



PE625.583v02-00 28/33 AD\1172240LT.docx

LT

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kovoti su neteisėta migracija, 
prekyba žmonėmis, neteisėtu žmonių 
gabenimu, stiprinti bendradarbiavimą 
integruoto sienų valdymo srityje;

Išbraukta.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remti veiksmingą ir žmogaus 
teisėmis grindžiamą migracijos politiką, be 
kita ko, vykdant apsaugos programas;

f) remti žmogaus teisėmis grindžiamą 
migracijos politiką, be kita ko, vykdant 
apsaugos programas;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Skatinti tvirtesnį politinį 
bendradarbiavimą;

a) Skatinti tvirtesnį politinį 
bendradarbiavimą žmogaus teisių srityje;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprinti regioninį 
bendradarbiavimą, visų pirma palaikant 
bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystę, 
vykdant Viduržemio jūros sąjungos veiklą 
ir visą Europos kaimynystės regioną 
apimantį bendradarbiavimą ir 

d) stiprinti regioninį 
bendradarbiavimą, visų pirma palaikant 
bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystę, 
vykdant Viduržemio jūros sąjungos veiklą 
ir visą Europos kaimynystės regioną 
apimantį bendradarbiavimą ir 
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tarpvalstybinį bendradarbiavimą; tarpvalstybinį bendradarbiavimą, laikantis 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Užtikrinti tolesnį ES vadovavimą 
nustatant pasaulinę darbotvarkę dėl 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
valdymo visais aspektais;

a) Užtikrinti Sąjungos vadovavimą 
nustatant pasaulinę darbotvarkę dėl 
priverstinio perkėlimo pagal Jungtinių 
Tautų pasaulinį susitarimą dėl saugios, 
tvarkingos ir teisėtos migracijos ir 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, taip 
pat laikantis Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
3 straipsnio;

Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vadovauti pasauliniams ir 
tarpregioniniams dialogams politikos 
klausimais ir juos remti, be kita ko, keistis 
patirtimi ir palaikyti bendradarbiavimą 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
srityse;

b) vadovauti pasauliniams ir 
tarpregioniniams dialogams politikos 
klausimais ir juos remti, be kita ko, 
palaikyti žmogaus teisėmis grįstą
bendradarbiavimą priverstinio perkėlimo 
srityje;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti tarptautinių ir ES
įsipareigojimų migracijos ir priverstinio 
perkėlimo srityje įgyvendinimą, be kita ko, 
imantis tolesnių veiksmų, susijusių su 

c) remti tarptautinių ir Sąjungos
įsipareigojimų migracijos ir priverstinio 
perkėlimo srityje įgyvendinimą, be kita ko, 
imantis tolesnių veiksmų, susijusių su 
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Pasauliniu susitarimu dėl migracijos ir 
Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių;

Pasauliniu susitarimu dėl migracijos ir 
Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių, ir 
laikantis Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
3 straipsnio;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tobulinti pasaulinę įrodymų, be kita 
ko, susijusių su migracijos ir vystymosi 
ryšiu, bazę ir inicijuoti bandomuosius 
veiksmus, kuriais siekiama plėtoti 
novatorišką veiklos požiūrį migracijos ir
priverstinio perkėlimo srityse.

d) tobulinti pasaulinę įrodymų, be kita 
ko, susijusių su migracijos ir vystymosi 
ryšiu, bazę ir inicijuoti bandomuosius 
veiksmus, kuriais siekiama plėtoti 
novatorišką žmogaus teisėmis grįstą 
požiūrį priverstinio perkėlimo srityje.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atlikti trumpalaikius atstatymo ir 
rekonstrukcijos darbus, kad nuo gaivalinių 
ar žmogaus sukeltų nelaimių, konfliktų ir 
pasaulinių grėsmių nukentėjusiems 
asmenims būtų užtikrinta minimali 
socialinė ir ekonominė integracija, ir kuo 
greičiau sudaryti sąlygas vėl imtis 
vystymosi veiksmų vadovaujantis 
atitinkamų šalių ir regionų nustatytais 
ilgalaikiais tikslais, be kita ko, tenkinant 
skubius būtiniausius poreikius, 
atsirandančius dėl asmenų (pabėgėlių, 
perkeltųjų asmenų ir grąžinamų asmenų) 
perkėlimo po gaivalinių arba žmogaus 
sukeltų nelaimių, ir

c) atlikti trumpalaikius atstatymo ir 
rekonstrukcijos darbus, kad nuo gaivalinių 
ar žmogaus sukeltų nelaimių, konfliktų ir 
pasaulinių grėsmių nukentėjusiems 
asmenims būtų užtikrinta minimali 
socialinė ir ekonominė integracija, ir kuo 
greičiau sudaryti sąlygas vėl imtis 
vystymosi veiksmų vadovaujantis 
atitinkamų šalių ir regionų nustatytais 
ilgalaikiais tikslais, be kita ko, tenkinant 
skubius būtiniausius poreikius, 
atsirandančius dėl asmenų perkėlimo po 
gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių, 
ir
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skatinant darnų vystymąsi prisidėti 
šalinant konkrečias esmines neteisėtos 
migracijos priežastis, taip pat didinti 
tranzito ir priimančiųjų bendruomenių 
atsparumą ir prisidėti prie tvarios migrantų, 
grįžtančių į savo kilmės šalis, 
reintegracijos, tinkamai atsižvelgiant į 
teisinės valstybės, gero valdymo ir 
žmogaus teisių stiprinimą.

f) skatinant darnų vystymąsi prisidėti 
šalinant konkrečias esmines priverstinio 
gyventojų perkėlimo priežastis, taip pat 
didinti tranzito ir priimančiųjų 
bendruomenių atsparumą ir prisidėti prie 
tvarios migrantų, grįžtančių į savo kilmės 
šalis, reintegracijos, tinkamai atsižvelgiant 
į teisinės valstybės, gero valdymo ir 
žmogaus teisių stiprinimą.
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