
AM\902203LT.doc PE489.524v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vystymosi komitetas

2011/0411(COD)

16.5.2012

PAKEITIMAI
10 - 36

Nuomonės projektas
Enrique Guerrero Salom
(PE487.911v02-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimo

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))



PE489.524v01-00 2/16 AM\902203LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\902203LT.doc 3/16 PE489.524v01-00

LT

Pakeitimas 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti ES ir abipusius interesus. Pagal šią 
partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

1) Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti abipusius interesus, grindžiamus 
pagarba visoms žmogaus teisėms. Pagal 
šią partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

Or. en

Pakeitimas 11
Eleni Theocharus

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti ES ir abipusius interesus. Pagal šią 
partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

1) Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti ES ir abipusius interesus. Pagal šią 
partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir remiantis tarpusavio pagarba
sprendžiamos pasaulinės problemos.

Or. en
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Pakeitimas 12
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant.
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
tai, kaip svarbiausios šalys partnerės 
perima strategijos „Europa 2020“ politikos 
kryptis ir tikslus;

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant gero valdymo principus ir 
bendrai sprendžiant tokias pasaulines 
problemas kaip socialinės sanglaudos 
skatinimas, energetinis saugumas, klimato 
kaita ir aplinkos apsauga, . Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal tai, kaip 
svarbiausios šalys partnerės perima 
strategijos „Europa 2020“ politikos kryptis 
ir tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 13
Eleni Theocharus

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant.
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
tai, kaip svarbiausios šalys partnerės 

(a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita, darbo vietų 
kūrimas ir aplinkos apsauga, ir bendrai jas 
sprendžiant. Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal tai, kaip svarbiausios šalys 
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perima strategijos „Europa 2020“ politikos 
kryptis ir tikslus;

partnerės perima strategijos „Europa 2020“ 
politikos kryptis ir tikslus;

Or. en

Pakeitimas 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant.
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama 
pagal tai, kaip svarbiausios šalys 
partnerės perima strategijos „Europa 
2020“ politikos kryptis ir tikslus;

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip tvari energija, 
klimato kaita ir aplinkos apsauga, ir 
bendrai jas sprendžiant.

Or. en

Pakeitimas 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse; Pažanga 

b) skatinti sąžiningą ir lygiateisę prekybą 
ir investicijas, pagrįstas teisėmis 
grindžiamu požiūriu, pagal kurį 
atsižvelgiama į Tarptautinį ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktą, taip 
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siekiant šio tikslo vertinama pagal
Sąjungai tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai 
taikomi veiksmai, programos ir priemonės 
pagal šį reglamentą;

pat gerbiamos tarptautinės sutartys dėl 
aplinkos. Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama atsižvelgiant į minėtą teisėmis 
grindžiamą politiką, taikomą įgyvendinant 
veiksmus, programas ir priemones pagal 
šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 16
Eleni Theocharus

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse; Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal Sąjungai 
tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse siekiant 
sukurti palankias aplinkybes, skirtas 
konkurencingumui ir vystymuisi skatinti;
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
Sąjungai tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 17
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
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rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse; Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal Sąjungai 
tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

rinką ir didinti ir toliau liberalizuoti jų 
prekybos, investicijų bei verslo galimybes 
užmezgant ekonominės partnerystės ryšius 
ir bendradarbiaujant verslo bei reguliavimo 
srityse; Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal Sąjungai tenkančią 
užsienio prekybos su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis dalį ir pagal prekybos 
bei investicijų srautus į šalis partneres, 
kurioms konkrečiai taikomi veiksmai, 
programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 18
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse; Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal Sąjungai 
tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei teisinio ir fiskalinio reguliavimo 
srityse; Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal Sąjungai tenkančią 
užsienio prekybos su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis dalį ir pagal prekybos 
bei investicijų srautus į šalis partneres, 
kurioms konkrečiai taikomi veiksmai, 
programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

Or. fr

Pakeitimas 19
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veikla skatinti 
visuotinį Sąjungos ir jos vaidmens 
pasaulyje supratimą ir matomumą, siekiant 
remti Sąjungos vertybes ir interesus.
Pažangą siekiant šio tikslo galima vertinti, 
inter alia, remiantis nuomonių tyrimais 
arba atliekamais vertinimais.

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje, teikiant mokymus apie gero 
administracinio ir fiskalinio valdymo 
principus vietos veikėjams ir informavimo 
veikla skatinti visuotinį Sąjungos ir jos 
vaidmens pasaulyje supratimą ir 
matomumą, siekiant remti Sąjungos 
vertybes ir interesus. Pažangą siekiant šio 
tikslo galima vertinti, inter alia, remiantis 
nuomonių tyrimais arba atliekamais 
vertinimais.

Or. fr

Pakeitimas 20
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veikla skatinti 
visuotinį Sąjungos ir jos vaidmens 
pasaulyje supratimą ir matomumą, siekiant 
remti Sąjungos vertybes ir interesus.
Pažangą siekiant šio tikslo galima vertinti, 
inter alia, remiantis nuomonių tyrimais 
arba atliekamais vertinimais.

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veikla skatinti 
visuotinį Sąjungos ir jos vaidmens 
pasaulyje supratimą ir matomumą, siekiant 
remti Sąjungos vertybes ir interesus. Vis 
dėlto šiuo tikslu įgyvendinti projektai 
turėtų atitikti rezultatais grindžiamus 
kriterijus ir aiškiai būti verti skirtų 
pinigų;

Or. en

Pakeitimas 21
Eleni Theocharus

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Pagal šį reglamentą leidžiama 
bendradarbiauti su visomis trečiosiomis 
šalimis, regionais ir teritorijomis.

1) Pagal šį reglamentą leidžiama 
bendradarbiauti su visomis trečiosiomis 
šalimis, regionais ir teritorijomis. Priimant 
sprendimą dėl šalių ir sektorių 
tinkamumo bendradarbiauti reikėtų 
atsižvelgti į atitinkamą geriausią praktiką 
ir patirtį, įgytas taikant ankstesnes 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Pagal šį reglamentą leidžiama 
bendradarbiauti su visomis trečiosiomis 
šalimis, regionais ir teritorijomis.

1) Pagal šį reglamentą leidžiama 
bendradarbiauti su visomis trečiosiomis 
šalimis, regionais ir teritorijomis bei su 
Sąjunga asocijuotomis valstybėms.

Or. fr

Pakeitimas 23
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Siekiant padidinti Sąjungos paramos 
poveikį, remiamasi diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu, kai tinka, kuriant 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis 
modelius, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama 
į tų šalių partnerių ekonomines, socialines 
bei politines aplinkybes ir į Sąjungos 

2) Siekiant padidinti Sąjungos paramos 
poveikį, remiamasi diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu, kai tinka, kuriant 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis 
modelius, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama 
į tų šalių partnerių ekonomines, socialines 
bei politines aplinkybes, gero 
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konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas.

administracinio ir fiskalinio valdymo 
reikalavimą ir į Sąjungos konkrečius 
interesus, politikos prioritetus bei 
strategijas.

Or. fr

Pakeitimas 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Formuodama politiką, atlikdama 
strateginį planavimą bei programavimą ir 
įgyvendindama priemones, Sąjunga šiuo 
reglamentu siekia užtikrinti darną ir 
nuoseklumą su kitomis išorės veiksmų 
sritimis, visų pirma su besivystančioms 
šalims skirta vystomojo bendradarbiavimo 
priemone ir su kitomis svarbiomis 
Sąjungos politikos kryptimis.

4) Formuodama politiką, atlikdama 
strateginį planavimą bei programavimą ir 
įgyvendindama priemones, Sąjunga šiuo 
reglamentu siekia užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui su kitomis 
išorės veiksmų sritimis, visų pirma su 
besivystančioms šalims skirta vystomojo 
bendradarbiavimo priemone ir su kitomis 
svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis.

Or. en

Pakeitimas 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Pagal šį reglamentą finansuojamos 
priemonės, kai tinka, grindžiamos 
bendradarbiavimo politika, nustatyta 
tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir 
atitinkamų trečiųjų šalių bei regionų 
susitarimai, deklaracijos ir veiksmų planai, 
ir siejamos su tomis sritimis, kuriose

5) Pagal šį reglamentą finansuojamos 
priemonės, kai tinka, grindžiamos 
bendradarbiavimo politika, nustatyta 
tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir 
atitinkamų trečiųjų šalių bei regionų 
susitarimai, deklaracijos ir veiksmų planai, 
ir siejamos su tomis sritimis, kurios susiję 
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Sąjunga turi konkrečių interesų, politikos 
prioritetų bei strategijų.

su bendrais politikos prioritetais bei 
strategijomis, kuriais yra suinteresuota
Sąjunga ir atitinkama šalis partnerė.

Or. en

Pakeitimas 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant stiprinti ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Indija, Kinija ir 
vidutines pajamas gaunančių šalių grupei 
priklausančiomis Azijos bei Lotynų 
Amerikos šalimis tose srityse, kurioms 
netaikoma vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė, buvo imtasi parengiamųjų 
veiksmų, kaip antai verslo dialogų, 
prekybos skatinimo ir mokslinių mainų;

(5) siekiant stiprinti ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Indija, Kinija ir 
vidutines pajamas gaunančių šalių grupei 
priklausančiomis Azijos bei Lotynų 
Amerikos šalimis tose srityse, kurioms 
netaikoma vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė, buvo imtasi parengiamųjų 
veiksmų, kaip antai socialiniu ir 
ekologiniu požiūriu atsakingų verslo 
dialogų, sąžiningos ir lygiateisės prekybos 
skatinimo ir mokslinių mainų;

Or. en

Pakeitimas 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungai svarbu plėtoti santykius su 
partneriais, kurie vis aktyviau dalyvauja 
tarptautinėje ekonomikoje ir prekyboje, 
Pietų šalių tarpusavio prekyboje ir 
bendradarbiavimo veikloje, daugiašaliuose 
forumuose, įskaitant Dvidešimties finansų 

(7) Sąjungai svarbu plėtoti santykius su 
partneriais, kurie vis aktyviau dalyvauja 
tarptautinėje ekonomikoje ir prekyboje, 
Pietų šalių tarpusavio prekyboje ir 
bendradarbiavimo veikloje, daugiašaliuose 
forumuose, įskaitant Dvidešimties finansų 
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ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę 
(G20), užtikrinant pasaulinę valdyseną ir 
sprendžiant pasaulines problemas. Sąjunga 
turi stiprinti visapusiškus partnerystės 
ryšius su naujais tarptautinės arenos 
dalyviais, kad galėtų remti stabilią ir
įtraukią tarptautinę santvarką, siekti kurti 
bendras visuotines viešąsias gėrybes, ginti 
svarbiausius ES interesus ir didinti 
informuotumą apie ES šiose valstybėse;

ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę
(G20), užtikrinant pasaulinę valdyseną ir 
sprendžiant pasaulines problemas. Sąjunga 
turi stiprinti visapusiškus partnerystės 
ryšius su naujais tarptautinės arenos 
dalyviais, kad galėtų remti stabilią ir
teisingą tarptautinę santvarką, grindžiamą 
pagrindinėmis žmogaus teisių vertybėmis, 
įskaitant ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises, ir svarbiausiomis 
sutartimis dėl aplinkos, siekiant kurti 
bendras visuotines viešąsias gėrybes, ginti 
svarbiausius ES interesus ir didinti 
informuotumą apie ES šiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims, kuriose Sąjunga
turi svarbių interesų, atitinkančių šio 
reglamento tikslus;

9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims, kuriose Sąjunga 
turi svarbių interesų, atitinkančių šio 
reglamento tikslus; Taigi reikėtų 
atsižvelgti į visame pasaulyje esančias su 
Sąjunga asocijuotas užjūrio šalis ir 
teritorijas, ypač siekiant gilinti žinias ir 
supratimą apie Sąjungą ir gerinti jos 
matomumą trečiosiose šalyse;

Or. fr

Pakeitimas 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\902203LT.doc 13/16 PE489.524v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims, kuriose Sąjunga 
turi svarbių interesų, atitinkančių šio 
reglamento tikslus;

(9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims, kuriose turima
svarbių bendrų interesų, atitinkančių šio 
reglamento tikslus;

Or. en

Pakeitimas 30
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) kova su klimato kaita yra pripažįstama 
vienu svarbiausių Sąjungos uždavinių; tai
sritis, kurioje būtina imtis skubių 
tarptautinių veiksmų. Remiantis Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ išreikštu ketinimu bent 20 proc. 
padidinti klimato problemoms spręsti 
skiriamą Sąjungos biudžeto dalį, šis 
reglamentas turėtų padėti siekti minėto 
tikslo;

12) skurdo panaikinimas ir kova su 
klimato kaita yra pripažįstami kaip du 
svarbiausi Sąjungos uždaviniai; tai sritys, 
kuriose būtina imtis skubių tarptautinių 
veiksmų. Remiantis Komisijos komunikate
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
išreikštu ketinimu bent 20 proc. padidinti 
klimato problemoms spręsti skiriamą 
Sąjungos biudžeto dalį, šis reglamentas 
turėtų, be kita ko, padėti siekti minėto 
tikslo;

Or. fr

Pakeitimas 31
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Sąjunga yra pasiryžusi padėti pasiekti 
pasaulinius biologinės įvairovės tikslus iki 
2020 m. ir įgyvendinti susijusią išteklių 
sutelkimo strategiją;

13) Sąjunga yra pasiryžusi padėti pasiekti 
pasaulinius biologinės įvairovės tikslus iki 
2020 m. ir įgyvendinti susijusią išteklių 
sutelkimo ir jų tvaraus bei integruoto 
valdymo strategiją;

Or. fr

Pakeitimas 32
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su
skurdo panaikinimu, klimato kaita, 
perėjimu prie ekologiškesnės ekonomikos 
ir tausiu gamtos išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, gerą finansinį 
ir fiskalinį valdymą, bendradarbiavimą 
švietimo ir akademinėje srityje ir 
informavimo veiklą, ypač susijusią su 
moterų ir vaikų prieiga prie sveikatos 
priežiūros paslaugų;

Or. fr

Pakeitimas 33
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, politikos 
suderinamumu vystymosi labui, taip pat 
turėtų remti viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 34
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) siekiant šiame reglamente nustatytų 
tikslų, būtina remtis diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu kuriant 
bendradarbiavimo su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis modelius, pagal
kuriuos būtų atsižvelgiama į tų šalių 
partnerių ekonomines, socialines bei 
politines aplinkybes ir į Sąjungos 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas kartu neprarandant gebėjimo 
prireikus imtis veiksmų visame pasaulyje;

16) siekiant šiame reglamente nustatytų 
tikslų, būtina remtis diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu kuriant 
bendradarbiavimo su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis modelius ir gero 
valdymo principus, kuriuos taikant būtų
užkertamas kelias korupcijai ir
atsižvelgiama į tų šalių partnerių 
ekonomines, socialines bei politines 
aplinkybes ir į Sąjungos konkrečius 
interesus, politikos prioritetus bei 
strategijas kartu neprarandant gebėjimo 
prireikus imtis veiksmų visame pasaulyje;

Or. fr

Pakeitimas 35
Nirj Deva



PE489.524v01-00 16/16 AM\902203LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) pirmenybę reikėtų teikti siekiui 
užtikrinti daugiau bendradarbiavimo
programų skaidrumo ir tinkamą tikrinimą 
siekiant, kad jos aiškiai būtų vertos skirtų 
pinigų, 

Or. en

Pakeitimas 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti
savo interesus palaikydama santykius su 
trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti lanksčiai 
ir tinkamu laiku reaguoti į kintančius ir
(arba) nenumatytus poreikius priimdama 
specialias orientacinėse daugiametėse 
programose nenumatytas priemones;

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti
bendrus interesus palaikydama santykius 
su trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti 
lanksčiai ir tinkamu laiku reaguoti į 
kintančius ir (arba) nenumatytus poreikius 
priimdama specialias orientacinėse 
daugiametėse programose nenumatytas 
priemones;

Or. en


