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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga siekia, plėtodama ypatingus 
santykius, sukurti gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, apimančią Europos 
Sąjungą ir šio reglamento priede išvardytas 
šalis ir teritorijas (toliau – šalys partnerės).

1. Sąjunga siekia, plėtodama ypatingus 
santykius, sukurti gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, apimančią Europos 
Sąjungą ir šio reglamento priede išvardytas 
šalis ir teritorijas (toliau – šalys partnerės), 
ir tokiu būdu taip pat prisidėti siekiant 
sumažinti skurdą šalyse partnerėse.

Pagrindimas

Būtina aiškia nurodyti ES įsipareigojimą aktyviai prisidėti siekiant mažinti skurdą jos 
kaimynystėje. Laikantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio nuostatų skurdo mažinimas 
turi būti minimas kaip bendras priemonės tikslas.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą ir kurti 
gerovę, be kita ko, vystant privatųjį 
sektorių, ir skatinti vidaus ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, kaimo 
plėtrą, kovos su klimato kaita veiksmus, 
gaivalinių nelaimių prevenciją ir
pasirengimą bei atsparumą krizėms;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti pasitikėjimo stiprinimo ir kitas 
priemones, kuriomis būtų prisidedama prie 
saugumo ir konfliktų prevencijos bei 
sprendimo;

e) skatinti pasitikėjimo stiprinimo ir kitas 
priemones, kuriomis būtų prisidedama prie 
saugumo ir konfliktų prevencijos bei 
sprendimo, įskaitant paramą po krizės ir 
per tautos kūrimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kilus 
gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, gali būti atlikta programavimo 
dokumentų ad hoc peržiūra. Tokia skubia 
peržiūra užtikrinama, kad pagal šį 
reglamentą teikiama Sąjungos parama 
derėtų su parama, teikiama pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones. Atlikus 
skubią peržiūrą gali būti priimti 
persvarstyti programavimo dokumentai.
Tokiu atveju per mėnesį nuo priėmimo 
Komisija siunčia persvarstytus 
programavimo dokumentus susipažinti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kilus 
gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, gali būti atlikta programavimo 
dokumentų ad hoc peržiūra. Atliekant 
tokią skubią peržiūrą galima taikyti 
priemones, kuriomis būtų finansuojama 
veikla, kuria sudaromos geresnės sąlygos 
pereiti nuo skubios pagalbos prie 
ilgalaikės vystymosi veiklos, įskaitant 
veiklą, kuria didinamas paramos gavėjų 
atsparumas krizėms. Tokia skubia peržiūra 
užtikrinama, kad pagal šį reglamentą 
teikiama Sąjungos parama derėtų su 
parama, teikiama pagal kitas Sąjungos 
finansines priemones. Atlikus skubią 
peržiūrą gali būti priimti persvarstyti 
programavimo dokumentai. Tokiu atveju 
per mėnesį nuo priėmimo Komisija siunčia 
persvarstytus programavimo dokumentus 
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susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Svarbu išsaugoti galimybę, kuri taip pat numatyta 2006 m. spalio 24 d. Reglamente 
Nr. 1638/2006, persvarstyti programavimo dokumentus siekiant pradėti taikyti priemones, 
kurių tikslas – sudaryti geresnes sąlygas pereiti nuo skubios pagalbos prie ilgalaikio 
vystymosi.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en


