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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nauja partnerystės priemonė (NPP) pakeičia bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis 
dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę. Taikant NPP ES 
galės parengti plataus masto susitarimus su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis, 
taip pat bus skatinamos šių šalių pastangos sukurti bendrus metodus, kuriuos taikant bus 
sprendžiami pasaulinio masto uždaviniai, ir įgyvendinami tarptautiniai strategijos „Europa 
2020“ aspektai.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lisabonos sutarties 208 straipsnį 
reikalaujama, kad ES atsižvelgtų į vystomojo bendradarbiavimo tikslus. Turėdamas tai 
mintyje, nuomonės referentas pateikia šias pastabas, susijusias su Europos Komisijos 
pasiūlymu dėl reglamento:

 primena, kad besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims tenka vis didesnė atsakomybė 
dėl mažiausiai išsivysčiusių ir besivystančių šalių;

 laikosi nuomonės, kad ES turi atsižvelgti į šalių, klasifikuojamų kaip besiformuojančios 
rinkos ekonomikos šalys, įvairovę; nuomonės referentas primena, kad daugiau negu 
70 proc. pasaulio neturtingųjų šiuo metu gyvena vidutines pajamas gaunančiose šalyse;

 pabrėžia, kad veiksmingas koordinavimas ir nuoseklus požiūris, taikomas su kitomis ES 
išorės priemonėmis, ypač vystomojo bendradarbiavimo priemone, turėtų būti ypač 
aktualūs;

 pabrėžia, kad žmogaus teisių skatinimas, demokratija, teisinės valstybės principas, geras 
valdymas, integracinis ir tvarus augimas, taip pat skurdo panaikinimas bei laisva ir 
sąžininga prekyba – pagrindiniai ES principai, kurie, taikant NPP, turėtų būti vis labiau 
remiami;

 pabrėžia konkrečių tikslų nustatymo ir ataskaitų teikimo apie tai, ar jie pasiekti, svarbą;

 itin rekomenduoja įgyvendinti veiksmingos stebėsenos mechanizmus, taikyti skaidrius 
rodiklius ir kriterijus, kuriais, bendradarbiaujant su vidutines pajamas gaunančiomis 
šalimis, būtų atsižvelgiama į socialinę sanglaudą ir kovą su nelygybe; 

 primena, kad svarbu įtraukti Europos Parlamentą į visus šio proceso etapus; 

 pabrėžia, kad siekiant su klimato kaita ir energijos vartojimo efektyvumu susijusių tikslų 
turėtų būti vadovaujamasi aiškia metodika;

 laikosi nuomonės, kad intensyvėjantis bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi 
turėtų būti vykdomas visiškai skaidriai ir atskaitingai, visapusiškai gerbiant ir skatinant 
darbo teises ir aplinkos apsaugą; taip pat pabrėžia, kad turi būti vykdoma investicinių 
projektų, kuriems teikiama parama naudojant ES dotacijų ir paskolų derinimo 
mechanizmus, stebėsena ir atliekami jų poveikio tyrimai remiantis tarptautiniu mastu 
pripažintais socialiniais ir aplinkosaugos standartais;
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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) 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, propaguoti 
bendras vertybes ir interesus, taip pat 
tarpusavio atskaitomybės principą. Pagal 
šią partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai, skaidriai
ir lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

Or. en

Pakeitimas 2

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 

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 ir energijos vartojimo 
efektyvumas, klimato kaita, apsirūpinimo 
maistu saugumas, skurdo panaikinimas ir 
aplinkos apsauga, taip pat tvarus 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
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kryptis ir tikslus; valdymas, ir bendrai jas sprendžiant.
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
tai, kaip svarbiausios šalys partnerės 
perima strategijos „Europa 2020“ politikos 
kryptis ir tikslus;

Or. en

Pakeitimas 3

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, taip pat 
laikantis tarptautinių įmonių socialinės 
atsakomybės standartų. 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. Derinant priemones taikomi 
mechanizmai, vykdoma stebėsena ir 
poveikio tyrimai, į kuriuos įtraukiami 
socialinės sanglaudos ir kovos su 
nelygybe aspektai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendradarbiauti su visomis trečiosiomis 
šalimis, regionais ir teritorijomis. Priimant 
sprendimą dėl šalių ir sektorių 
tinkamumo bendradarbiauti reikėtų 
atsižvelgti į atitinkamą patirtį, įgytą 
taikant ankstesnes priemones.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Tačiau pagal šį reglamentą pirmiausia 
remiamos bendradarbiavimo priemonės, 
skirtos toms išsivysčiusioms ir 
besivystančioms šalims, kurios vis 
aktyviau dalyvauja tarptautinėje 
ekonomikoje ir prekyboje, daugiašaliuose 
forumuose, užtikrinant pasaulinę valdyseną 
ir sprendžiant pasaulines problemas, taip 
pat tose srityse, kuriose Sąjunga turi 
svarbių interesų.

2) Tačiau pagal šį reglamentą pirmiausia 
remiamos bendradarbiavimo priemonės, 
skirtos toms išsivysčiusioms ir 
besivystančioms šalims, kurios vis 
aktyviau dalyvauja tarptautinėje 
ekonomikoje ir prekyboje, daugiašaliuose 
forumuose, užtikrinant pasaulinę valdyseną 
ir sprendžiant pasaulines problemas, taip 
pat tose srityse, kuriose Sąjunga turi 
svarbių interesų. Reikia, kad pridėtinė ES 
veiksmų vertė taip pat būtų mūsų 
bendradarbiavimo su strateginiais 
partneriais varomoji jėga.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Palaikydama dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
Sąjunga siekia remti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir

1) Palaikydama dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
Sąjunga siekia remti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms, teisinės 
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teisinės valstybės principus, kuriais ji yra 
pagrįsta.

valstybės, gero valdymo, taip pat 
integracinio ir tvaraus augimo principus, 
kuriais ji yra pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 7

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 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas.

2) Siekiant padidinti Sąjungos paramos 
poveikį, remiamasi diferenciacijos, 
lankstumo ir tiksliniu 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 konkrečius 
interesus, politikos prioritetus bei 
strategijas. Vykdant dvišalį 
bendradarbiavimą su vidutines pajamas 
gaunančiomis šalimis ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas kovai su nelygybe ir 
pagalba turėtų būti tiksliau paskirstoma 
pagal sektorių, veiklą, paramos gavėjus 
arba konkrečias šalies geografines 
teritorijas. 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Atitinkamose savo kompetencijos 
srityse Sąjunga ir valstybės narės skatina 
daugiašalį požiūrį į pasaulines problemas ir 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis ar 

3) Atitinkamose savo kompetencijos 
srityse Sąjunga ir valstybės narės skatina
nuoseklų daugiašalį požiūrį į pasaulines 
problemas ir bendradarbiavimą su 
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regioninėmis organizacijomis bei organais, 
įskaitant tarptautines finansų įstaigas, 
Jungtinių Tautų agentūras, fondus ir 
programas, OECD, taip pat Dvidešimties 
finansų ministrų ir centrinių bankų 
valdytojų grupę (G20) ir kitus dvišalius 
paramos teikėjus.

tarptautinėmis ar regioninėmis 
organizacijomis bei organais, įskaitant 
tarptautines finansų įstaigas, Jungtinių 
Tautų agentūras, fondus ir programas, 
OECD, taip pat Dvidešimties finansų 
ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę
(G20) ir kitus dvišalius paramos teikėjus.

Or. en

Pakeitimas 9

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 suderinamumą
vystymosi labui, papildomumą, daugiau 
veiksmingumo ir poveikio, ir nuoseklumą 
su kitomis išorės veiksmų sritimis, visų 
pirma su besivystančioms šalims skirta 
vystomojo bendradarbiavimo priemone, ir 
su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos 
kryptimis.

Or. en


