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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Užsienio reikalų komitetas ir Vystymosi komitetas susitarė taikyti Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 50 straipsnį (susiję komitetai) teisėkūros pranešimui dėl šio reglamento. Vystymosi 
komitetas turi išskirtinę kompetenciją dėl toliau išvardytų Komisijos pasiūlymo dėl 
reglamento aspektų:

- nuostatų dėl paramos nevaržymo (8 straipsnis) tokiu mastu, kokiu susiję veiksmai atitinka 
OPV kriterijus;

- nuostatų, susijusių su paramos nevaržymu, susijusiu su jų specialiu taikymu vystomojo 
bendradabiavimo priemonei (šiuo metu 9 straipsnyje);

- kitų nuostatų, konkrečiai ir išskirtinai taikomų vystomojo bendradarbiavimo priemonei, 
taip pat nuostatų, kurios dar neįtrauktos į pasiūlymą ir kurios nepažeidžia bendro 
priemonių, kurioms taikomas šis reglamentas, nuoseklumo, ypač įskaitant nuostatas, 
susijusias su paramos biudžetui naudojimu besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
vystomojo bendradarbiavimo priemonė.

Išskirtinis taikymas vystomojo bendradarbiavimo priemonei ir (arba) OPV aiškiai nurodytas 
pakeitimuose, kuriuos pateikė Vystymosi komitetas, naudodamasis savo išskirtine 
kompetencija.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga turėtų priimti 
visapusišką priemonių, skirtų su išorės 
veiksmais susijusioms politikos sritims, 
rinkinį, tam reikalingos konkrečios 
bendros jų įgyvendinimo taisyklės ir 
procedūros. Tai: Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonė (VBP), 
Europos demokratijos ir žmogaus teisių 
rėmimo priemonė (EDŽTRP), Europos 
kaimynystės priemonė, Stabilumo 
priemonė, Bendradarbiavimo branduolinės 
saugos srityje priemonė (BBSSP), 

(1) Europos Sąjunga turėtų priimti 
visapusišką priemonių, skirtų su išorės 
veiksmais susijusioms politikos sritims, 
rinkinį, tam galėtų būti naudingos
konkrečios bendros jų įgyvendinimo 
taisyklės ir procedūros. Tai: Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonė (VBP), 
Europos demokratijos ir žmogaus teisių 
rėmimo priemonė (EDŽTRP), Europos 
kaimynystės priemonė, Stabilumo 
priemonė, Bendradarbiavimo branduolinės 
saugos srityje priemonė (BBSSP), 
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Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) ir Partnerystės priemonė (PP);

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) ir Partnerystės priemonė (PP);

Or. en

Pagrindimas

Priimti bendras taisykles nėra teisinė pareiga; priemonės veikimui nebūtinai trukdys bendrų 
taisyklių nebuvimas. Taigi, bendras taisykles reikėtų taikyti, kur galima, tačiau pakankamai 
lanksčiai, kad kiekviena priemonė vadovautųsi savo specialiomis galiojančiomis taisyklėmis, 
vykdydama savo specialią funkciją ir savo tikslus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal šias priemones taikoma bendra 
nuostata, kad veiksmai, kuriuos ketinama 
pagal jas finansuoti, turėtų būti numatyti 
orientacinėse daugiametėse programose, 
kuriose nustatyta finansavimo sprendimų 
priėmimo pagal Finansinį reglamentą ir 
pagal procedūras, numatytas 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai, tvarka; 

(2) pagal šias priemones taikoma bendra 
nuostata, kad veiksmai, kuriuos ketinama 
pagal jas finansuoti, turėtų būti numatyti 
strateginėse daugiametėse programose, 
kuriose nustatyta finansavimo sprendimų 
priėmimo pagal Finansinį reglamentą ir,
programavimo ir įgyvendinimo sprendimų 
atvejais, pagal atitinkamas procedūras, 
numatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniuose,
tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Būtina skirti programavimo sprendimus, kurie iš dalies yra politinio pobūdžio, ir grynai 
įgyvendinimo sprendimus.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dokumentai, kuriuose bendrais 
bruožais apibrėžiami kiekvienos 
finansinės programos tikslai, prioritetai, 
laukiami rezultatai ir finansiniai 
asignavimai, yra strateginio 
programavimo dokumentai. Siekiant 
padidinti jų priėmimo bei peržiūros 
lankstumą ir efektyvumą, reikėtų 
pripažinti įgaliojimų perdavimą 
Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Būtina skirti programavimo sprendimus (ir todėl juos nustatant turėtų dalyvauti bendri 
įstatymų leidėjai), kurie iš dalies yra politinio pobūdžio, ir grynai įgyvendinimo sprendimus. 
Programavimo sprendimams formuluotė paimta iš Pirmininkų sueigos 2010 m. rugsėjo 9 d. 
sprendimo. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansavimo sprendimai turėtų būti 
priimami kaip metinės arba daugiametės
veiksmų programos, atskiros priemonės, 
jeigu taip suplanuota orientacinėje
daugiametėje programoje, kaip specialios 
priemones, jeigu tai reikalinga 
nenumatytiems ir pagrįstiems tikslams, ir 
kaip paramos priemonės;

(3) finansavimo sprendimai turėtų būti 
priimami kaip metinės arba dvimetės 
veiksmų programos, atskiros priemonės, 
jeigu taip suplanuota strateginėje
daugiametėje programoje, kaip specialios 
priemones, jeigu tai reikalinga 
nenumatytiems ir pagrįstiems tikslams, ir 
kaip paramos priemonės;

Or. en
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Pagrindimas

Dabar galiojančių priemonių rinkinyje pagrindiniai įgyvendinimo dokumentai yra 
daugiametės programos. Priimant Komisijos prašymą suteikti daugiau lankstumo, reikėtų 
išlaikyti parlamentinės kontrolės, kurią lengviau vykdyti priemonėms, skirtoms trumpesniam 
laikotarpiui, ir Komisijos pageidaujamo lankstumo pusiausvyrą. Pratęsti veiksmų programų 
laikotarpį vieneriais metais (kaip dabar galiojančios vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
atveju), t. y. iki dviejų metų, yra priimtinas kompromisas. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į tokių įgyvendinimo aktų 
politinio programavimo arba finansinio 
vykdymo pobūdį, ypač į jų poveikį 
biudžetui, juos priimant paprastai turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra, 
išskyrus nedidelio finansinio masto 
priemones. Tačiau deramai pagrįstais 
atvejais, kai Sąjungai reikia greitai 
reaguoti, Komisija turėtų priimti iš karto 
taikomus įgyvendinimo aktus, esant 
būtinybei veikti neatidėliojant;

(4) atsižvelgiant į tokių įgyvendinimo aktų 
finansinio vykdymo pobūdį, ypač į jų 
poveikį biudžetui, juos priimant paprastai 
turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra, 
išskyrus atskiras priemones, specialias 
priemones ir finansinio masto paramos
priemones, siekiančias mažiau nei 10 mln. 
EUR.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vadovautis principu, kad svarbūs programavimo sprendimai turėtų būti priimami 
pagal deleguotųjų aktų procedūrą, įgyvendinimo sprendimai, apimantys normalias 
numatomas priemones, atitinkančias programavimo sprendimus, arba susiję su didelėmis 
pinigų sumomis – pagal nagrinėjimo procedūrą, ir – siekiant išvengti mikrovaldymo –
sprendimai, susiję su mažesnėmis sumomis, turėtų būti priimami pagal patariamąją 
procedūrą, o Komisijai turėtų būti numatytas lankstumas, kad ji galėtų greitai priimti 
neatidėliotinus sprendimus skubios kritiškos padėties atvejais. Dėl sumos sumažinimo 10 mln. 
eurų visos institucijos susitarė 2006 m. ir šis susitarimas jau galioja pagal dabartinę 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) patariamoji procedūra iš esmės 
turėtų būti naudojama atskiroms 
priemonėms, specialioms priemonėms ir 
finansinio masto paramos priemonėms,
siekiančioms mažiau nei 10 mln. EUR, 
priimti. Tačiau deramai pagrįstais 
atvejais, kai Sąjungai reikia greitai 
reaguoti, Komisija turėtų priimti iš karto 
taikomus įgyvendinimo aktus, esant 
būtinybei veikti neatidėliojant;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vadovautis principu, kad svarbūs programavimo sprendimai turėtų būti priimami 
pagal deleguotųjų aktų procedūrą, įgyvendinimo sprendimai, apimantys normalias 
numatomas priemones, atitinkančias programavimo sprendimus, arba susiję su didelėmis 
pinigų sumomis – pagal nagrinėjimo procedūrą, ir – siekiant išvengti mikrovaldymo –
sprendimai, susiję su mažesnėmis sumomis, turėtų būti priimami pagal patariamąją 
procedūrą, o Komisijai turėtų būti numatytas lankstumas, kad ji galėtų greitai priimti 
neatidėliotinus sprendimus skubios kritiškos padėties atvejais. Dėl sumos sumažinimo 10 mln. 
eurų visos institucijos susitarė 2006 m. ir šis susitarimas jau galioja pagal dabartinę 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) finansavimo sprendimuose kiekvieno 
veiksmo apibūdinimas – nurodyti tikslai, 
pagrindinės veiklos sritys, numatomi 
rezultatai, planuojamas biudžetas, 
terminai ir įgyvendinimo rezultatų 
stebėsenos tvarka – turėtų būti dar 
patvirtinti pagal Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 nustatytas procedūras;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Yra rizika, kad pagal Komisijos siūlomą tekstą bus painiojamas programavimo lygmuo su 
įgyvendinimo lygmeniu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) įgyvendinat finansines priemones, kai 
veiklos valdymas pavedamas finansų 
tarpininkui, į Komisijos sprendimą turėtų 
būti visų pirma įtrauktos nuostatos dėl 
rizikos pasidalijimo, atlygio už 
įgyvendinimą atsakingam tarpininkui, lėšų 
ir galimo pelno panaudojimo ir 
pakartotinio panaudojimo;

(6) įgyvendinat finansines priemones, kai 
veiklos valdymas pavedamas finansų 
tarpininkui, į Komisijos sprendimą turėtų 
būti visų pirma įtrauktos nuostatos dėl 
rizikos pasidalijimo, skaidrumo, atlygio už 
įgyvendinimą atsakingam tarpininkui, lėšų 
ir galimo pelno panaudojimo ir 
pakartotinio panaudojimo;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) nors Sąjungos išorės pagalbos 
finansavimo poreikis didėja, dėl Sąjungos 
ekonominės ir biudžeto padėties ištekliai, 
kuriuos galima skirti šiai pagalbai, yra 
riboti. Todėl Komisija privalo siekti, kad 
turimi ištekliai būtų kuo veiksmingiau 
panaudoti, visų pirma naudodama 
finansines priemones, kurios turi sverto 
poveikį. Toks sverto poveikis padidinamas, 
jeigu leidžiama panaudoti ir pakartotinai 
panaudoti investuotas ir už finansines 
priemones gautas lėšas;

(8) nors Sąjungos išorės pagalbos 
finansavimo poreikis didėja, dėl Sąjungos 
ekonominės ir biudžeto padėties ištekliai, 
kuriuos galima skirti šiai pagalbai, yra 
riboti. Todėl Komisija privalo siekti, kad 
turimi ištekliai būtų kuo veiksmingiau 
panaudoti, visų pirma naudodama 
finansines priemones, kurios turi sverto 
poveikį. Toks sverto poveikis padidinamas, 
jeigu leidžiama panaudoti ir pakartotinai 
panaudoti investuotas ir už finansines 
priemones gautas lėšas; šis sverto efektas 
turi būti aiškiai parodomas, ypač jei 
priemonės priskiriamos oficialiai paramai 
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vystymuisi ar finansinei paramai dėl 
klimato kaitos. Tokiais atvejais lėšomis, 
panaudotomis kaip svertas, būtina aiškiai 
prisidėti prie skurdo išnaikinimo ir turi 
būti laikomasi efektyvumo principų, arba, 
jei finansuojama dėl klimato kaitos, 
būtina atitiktis Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
prioritetinėms sritims ir įsipareigojimams;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti, kad pagal taisykles, pagal kurias nustojama varžyti 
pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę teikiamą paramą, būtų laikomasi EBPO PVK 
gairių, kurias taikyti ES įsipareigojus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) laikantis Europos Sąjungos 
įsipareigojimų, prisiimtų trečiajame ir 
ketvirtajame aukšto lygio forumuose 
paramos veiksmingumo klausimais 
(2008 m. Akroje ir 2011 m. Busane), taip 
pat EBPO PVK rekomendacijų 
nevaržomai teikti oficialią paramą 
vystymuisi mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims, Komisija turėtų kuo 
labiau nustoti varžyti Sąjungos teikiamą 
paramą ir iš tiesų padidinti savo pirkimų 
bei sutarčių sudarymo procedūrų 
atvirumą ir skaidrumą, ypač tais atvejais, 
kai naudojami novatoriški finansavimo 
mechanizmai;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Sąjungos veiksmai tarptautinėje 
arenoje turėtų būti grindžiami principais, 
paskatinusiais jos pačios sukūrimą, 
vystymąsi ir plėtrą, ir kurių įgyvendinimą 
ji skatina platesniame pasaulyje: 
demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo 
ir nedalomumo, pagarbos žmogaus 
orumui, lygybės ir solidarumo principais 
bei Jungtinių Tautų Chartijos ir 
tarptautinės teisės principų laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Sąjungos išorės veiksmai pagal šias 
priemones turėtų turėti poveikį, kuris 
atsispindėtų konkrečiuose pokyčiuose 
šalyse partnerėse. Kai įmanoma, šį poveikį 
reikėtų stebėti ir vertinti, remiantis iš 
anksto apibrėžtais, aiškiais, skaidriais ir 
pamatuojamais rodikliais, tiesiogiai 
susijusiais su kiekvienos priemonės 
tikslais, ir atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimus pagal SESV 208 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8d) siekiant, kad priemonių poveikis būtų 
optimalus, ir siekiant užtikrinti, kad vėliau 
būtų stengiamasi kuo efektyviau naudoti 
išteklius, Komisijos kas dveji metai 
teikiamoje ataskaitoje, be kitų dalykų ir 
atsižvelgiant į atitinkamas Sutarties 
nuostatas, turėtų būti vertinama, kaip 
visos pagal atitinkamą biudžeto antraštinę 
dalį finansuotos priemonės viena kitą 
papildė, kokia buvo jų sąveika ir kaip jos 
viena kitą sustiprino;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
teikiama parama būtų labiau pastebima 
paramą gaunančių šalių ir Sąjungos 
piliečiams, būtina vykdyti tinkamą ir 
tikslingą informacijos ir komunikacijos 
veiklą naudojantis nacionaline, regiono ir 
vietos žiniasklaida arba kitomis 
tinkamomis priemonėmis, jei tai tinkama. 
Atitinkamus minimalius ir tinkamus 
reikalavimus turėtų nustatyti Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
pagalbos gavėjais, ir šių reikalavimų 
laikymasis turėtų būti stebimas;

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos Sąjungos 
finansinės paramos teikimo veiksmams,
įskaitant veiksmų programas ir kitas 
priemones, taisyklės ir sąlygos pagal šias 
priemones: Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę (VBP), Europos demokratijos ir 
žmogaus teisių rėmimo priemonę 
(EDŽTRP), Europos kaimynystės 
priemonę, Stabilumo priemonę, 
Bendradarbiavimo branduolinės saugos 
srityje priemonę (BBSSP), Pasirengimo 
narystei paramos priemonę (PNPP) ir 
Partnerystės priemonę (PP) (toliau kartu –
priemonės, o atskirai – taikoma priemonė).

1. Šiame reglamente nustatomos Sąjungos
finansinės paramos teikimo veiksmams 
taisyklės ir sąlygos pagal šias priemones: 
Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 
(VBP), Europos demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), 
Europos kaimynystės priemonę, Stabilumo 
priemonę, Bendradarbiavimo branduolinės 
saugos srityje priemonę (BBSSP), 
Pasirengimo narystei paramos priemonę 
(PNPP) ir Partnerystės priemonę (PP) 
(toliau kartu – priemonės, o atskirai –
taikoma priemonė).

Or. en

Pagrindimas

Kadangi skirtingų dokumentų (programavimo ir įgyvendinimo lygmenimis) pavadinimai ir 
turinys atskirose priemonėse skiriasi, būtų geriau konkrečiai nenurodyti pavadinimų, suteiktų 
tam tikro tipo dokumentams.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad veiksmai būtų 
įgyvendinami laikantis taikomos priemonės 
tikslų ir veiksmingos Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos principų. Finansinė 
parama pagal priemones teikiama laikantis 
Finansiniame reglamente, kuris yra 
svarbiausias finansinis ir teisinis priemonių 
įgyvendinimo pagrindas, nustatytų 
taisyklių ir procedūrų.

2. Komisija užtikrina, kad veiksmai būtų 
įgyvendinami laikantis taikomos priemonės 
tikslų bei toje priemonėje numatytų 
specialių nuostatų ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų ir veiksmingos Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos principų. 
Finansinė parama pagal priemones 
teikiama laikantis Finansiniame 
reglamente, kuris yra svarbiausias 
finansinis ir teisinis priemonių 
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įgyvendinimo pagrindas, nustatytų 
taisyklių ir procedūrų.

Or. en

Pagrindimas

Bendras taisykles reikėtų taikyti, kur galima, tačiau pakankamai lanksčiai, kad kiekviena 
priemonė vadovautųsi savo specialiomis galiojančiomis taisyklėmis, vykdydama savo 
specialią funkciją ir savo tikslus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama šį reglamentą Komisija, jei 
įmanoma ir tikslinga pagal veiksmo 
pobūdį, pirmiausia naudoja lanksčiausias 
procedūras, kad užtikrintų veiksmingą ir 
efektyvų įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis yra perteklinė, nes savaime suprantama, kad: Komisija privalo laikytis procedūrų, 
nustatytų pagal šį reglamentą, taikomą priemonę arba Finansinį reglamentą. Akivaizdu, kad, 
jei galima rinktis, Komisija turėtų pasirinkti lankstesnę procedūrą. Jei šis sakinys bus 
paliktas, susidarys įspūdis, kad įstatymų leidėjas sutinka suteikti Komisijai papildomus 
įgaliojimus spręsti savo nuožiūra. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visų rūšių veikla ir finansavimo 
metodai, minėti šiame reglamente dėl 
programų, projektų, atskirų ar specialių 
priemonių, paramos priemonių 
finansavimo, arba dėl bet kokio kito 
pobūdžio finansinių išlaidų pagal 
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vystomojo bendradarbiavimo priemonę 
turi atitikti reikalavimus, nustatytus pagal 
tą priemonę ir susijusius su jų tinkamumu 
būti OPV atsižvelgiant į tinkamumo 
kriterijus, kuriuos nustatė EBPO PVK.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi VBP taikomas taisyklių rinkinys, dėl kurio susitarė tarptautinių donorų bendrija, 
dalyvaujanti EBPO PVK, ir šios taisyklės sudaro teisyną vystomojo bendradarbiavimo srityje 
ir šio teisyno ES privalo laikytis remdamasi SESV 208 straipsniu, tačiau šios taisyklės 
nebūtinai taikomos kitoms priemonėms, kurioms taikomas šis reglamentas, būtina įrašyti šį 
reikalavimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų programų, atskirų priemonių ir 
specialių priemonių priėmimas

Strateginio programavimo dokumentų, 
įgyvendinimo dokumentų, atskirų 
priemonių ir specialių priemonių 
priėmimas

Or. en

Pagrindimas

Viena vertu būtina paminėti strateginio programavimo dokumentus kaip atskirą kategoriją, 
kita vertus, pageidautina kur tik galima minėti dokumentų tipą, o ne šių dokumentų atskirus 
pavadinimus, nes skirtingų priemonių skirtingų dokumentų pavadinimai ir šių dokumentų 
turinys (ir programavimo, ir įgyvendinimo lygmenyse) gali skirtis. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Dokumentai, kuriuose bendrais 
bruožais apibrėžiami kiekvienos 
finansinės programos tikslai, prioritetai, 
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laukiami rezultatai ir finansiniai 
asignavimai, yra strateginiai 
programavimo dokumentai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skirti programavimo sprendimus (ir todėl juos nustatant turėtų dalyvauti bendri 
įstatymų leidėjai), kurie iš dalies yra politinio pobūdžio, ir grynai įgyvendinimo sprendimus. 
Svarbiems programavimo sprendimams formuluotė paimta iš Pirmininkų sueigos 2010 m. 
rugsėjo 9 d. sprendimo. Nuostata, kad šie elementai turėtų būti suteikti kiekvienai finansinei 
programai, įrašyta Pirmininkų sueigos sprendimo pavadinime.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atskirų priemonių 
nuostatų, strateginio programavimo 
dokumentai priimami laikantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnio. Konkrečios sąlygos, pagal 
kurias vykdomas įgaliojimų suteikimas, 
apibrėžiamos atskirose priemonėse. 
Neatidėliotino atvejo procedūros sąlyga 
numatoma suteikiant įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Sakiniu: „nepažeidžiant...“ įrašoma nuostata, pagal kurią atsiranda galimybė atskirų 
priemonių atveju priimti strateginio programavimo sprendimus naudojantis bendro 
sprendimo procedūra kaip deleguotųjų aktų alternatyva (tai atitinka naujausią Pirmininkų 
sueigos sprendimą).
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos priemonės atveju nustatoma 
įgaliojimų suteikimo trukmė, tačiau ji 
negali trukti ilgiau nei nustatyta 
priemonių laikotarpio vidurio peržiūros 
data, kaip apibrėžiama šio reglamento 16 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Apribojant įgaliojimų suteikimą iki laikotarpio vidurio peržiūros Komisija įpareigojama 
laikotarpio viduryje pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl deleguotųjų aktų galiojimo pratęsimo ir 
taip Parlamentas ir Taryba, esant reikalui, gali pateikti pakeitimus, kad galima būtų 
patobulinti priemonių veikimą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima metines arba 
daugiametes veiksmų programas, kaip to 
reikalaujama pagal taikomos priemonės 
orientacinius programavimo dokumentus.

1. Komisija priima metines arba dviejų 
metų veiksmų programas, kaip to 
reikalaujama pagal strateginio 
programavimo dokumentus, apibrėžtus 2 
straipsnio -1a dalyje, ir laikydamasi tų 
dokumentų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės turi pagal apibrėžtį būti pagrįstos ir suderintos su 
programavimo sprendimais.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka, ypač jei veiksmų programa 
dar nepriimta, Komisija, remdamasi 
orientaciniais programavimo dokumentais, 
pagal tas pačias taisykles ir procedūras, 
kurių laikosi priimdama veiksmų 
programas, gali priimti atskiras priemones.

Išimties tvarka, jei veiksmų programa dar 
nepriimta, Komisija, remdamasi 
strateginiais programavimo dokumentais,
apibrėžtais 2 straipsnio -1a dalyje, ir kaip 
pagal tuos dokumentus reikalaujama,
pagal tas pačias taisykles ir procedūras, 
kurių laikosi priimdama veiksmų 
programas, gali priimti atskiras priemones.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės turi pagal apibrėžtį būti pagrįstos ir suderintos su 
programavimo sprendimais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iškyla nenumatytų ir deramai 
pagrįstų poreikių, aplinkybių arba 
įsipareigojimų, Komisija gali priimti 
specialias priemones, kurios nėra 
numatytos orientaciniuose programavimo 
dokumentuose. Specialios priemonės taip 
pat gali būti naudojamos siekiant 
palengvinti perėjimą nuo pagalbos
ekstremaliųjų situacijų atvejais prie 
ilgalaikio vystymosi veiklos, įskaitant 
priemones, skirtas geriau parengti žmones 
įveikti pasikartojančias krizes.

Nenumatytomis ir deramai pagrįstomis 
aplinkybėmis Komisija gali priimti 
specialias priemones, kurios nėra
numatytos strateginio programavimo 
dokumentuose. Specialios priemonės taip 
pat gali būti naudojamos siekiant 
palengvinti perėjimą nuo ekstremaliųjų 
situacijų prie ilgalaikės veiklos.

Or. en
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Pagrindimas
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytos veiksmų programos 
ir atskiros priemonės, kurioms skiriama 
Sąjungos finansinė parama viršija 10 mln. 
EUR, ir specialios priemonės, kurioms 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
viršija 30 mln. EUR, priimamos pagal 
15 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje
numatytos veiksmų programos, atskiros 
priemonės, specialios priemonės ir 
paramos priemonės, kurioms skiriama 
Sąjungos finansinė parama viršija 10 mln. 
EUR, priimamos pagal 15 straipsnio 
3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vadovautis principu, kad svarbūs programavimo sprendimai turėtų būti priimami 
pagal deleguotųjų aktų procedūrą, įgyvendinimo sprendimai, apimantys normalias 
numatomas priemones, atitinkančias programavimo sprendimus, arba susiję su didelėmis 
pinigų sumomis – pagal nagrinėjimo procedūrą, ir – siekiant išvengti mikrovaldymo –
sprendimai, susiję su mažesnėmis sumomis, turėtų būti priimami pagal patariamąją 
procedūrą, o Komisijai turėtų būti numatytas lankstumas, kad ji galėtų greitai priimti 
neatidėliotinus sprendimus skubios kritiškos padėties atvejais. Dėl sumos sumažinimo iki 10 
mln. eurų visos institucijos susitarė 2006 m. ir šis susitarimas jau galioja pagal dabartinę 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę.
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Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskiros priemonės, specialios priemonės 
ir paramos priemonės, kurioms skiriama 
Sąjungos finansinė parama neviršija 
10 mln. EUR, priimamos pagal 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vadovautis principu, kad svarbūs programavimo sprendimai turėtų būti priimami 
pagal deleguotųjų aktų procedūrą, įgyvendinimo sprendimai, apimantys normalias 
numatomas priemones, atitinkančias programavimo sprendimus, arba susiję su didelėmis 
pinigų sumomis – pagal nagrinėjimo procedūrą, ir – siekiant išvengti mikrovaldymo –
sprendimai, susiję su mažesnėmis sumomis, turėtų būti priimami pagal patariamąją 
procedūrą, o Komisijai turėtų būti numatytas lankstumas, kad ji galėtų greitai priimti 
neatidėliotinus sprendimus skubios kritiškos padėties atvejais. Dėl sumos sumažinimo iki 10 
mln. eurų visos institucijos susitarė 2006 m. ir šis susitarimas jau galioja pagal dabartinę 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios procedūros nereikia taikyti, kai 
veiksmų programoms ir priemonėms 
skiriama parama yra mažesnė už tas ribas
ir kai jų pakeitimai yra nereikšmingi. 
Nereikšmingi pakeitimai yra techniniai 
pakeitimai, pavyzdžiui, įgyvendinimo 
laikotarpio pratęsimas, lėšų perskirstymas 
prognozuojamame biudžete, biudžeto 
padidinimas arba sumažinimas ne daugiau 
kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu šie 
pakeitimai iš esmės nepakeičia pradinės 
veiksmų programos arba priemonės tikslų. 

Šios procedūros nereikia taikyti, kai 
veiksmų programų ir priemonių 
pakeitimai yra nereikšmingi ir kai jiems 
skiriama parama yra mažesnė už minėtas 
ribas. Nereikšmingi pakeitimai yra 
techniniai pakeitimai, pavyzdžiui, 
įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas, lėšų 
perskirstymas prognozuojamame biudžete, 
biudžeto padidinimas arba sumažinimas ne 
daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu 
šie pakeitimai iš esmės nepakeičia pradinės 
veiksmų programos arba priemonės tikslų. 
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Tokiu atveju apie veiksmų programas ir 
priemones bei nereikšmingus jų pakeitimus 
per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Tokiu atveju apie veiksmų programas ir 
priemones bei nereikšmingus jų pakeitimus 
per dvi savaites nuo jų patvirtinimo 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Savo ruožtu, kad Komisija būtų kuo lankstesnė, bendri įstatymų leidėjai turėtų greitai gauti 
pranešimą, kai suaktyvinama ši dalis (taip pat ir todėl, kad su savo atitinkamais rinkėjais 
galėtų bendrauti kompetentingai). 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Deramai pagrįstais atvejais, kai būtina 
skubiai veikti, pavyzdžiui, per krizę, po 
krizės ir esant nestabiliai padėčiai arba kai 
kyla grėsmė demokratijai, teisinei 
valstybei, žmogaus teisėms arba 
pagrindinėms laisvėms, Komisija gali 
pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
procedūrą priimti nedelsiant taikytinus 
įgyvendinimo aktus, įskaitant esamų 
veiksmų programų ir priemonių 
pakeitimus, kurie pradedami taikyti 
nedelsiant.

3. Deramai pagrįstais atvejais, kai būtina 
skubiai veikti, pavyzdžiui, per karinę, 
institucinę ar humanitarinę krizę arba kai 
kyla grėsmė demokratijai, teisinei 
valstybei, žmogaus teisėms arba 
pagrindinėms laisvėms, Komisija gali 
pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
procedūrą priimti nedelsiant taikytinus 
įgyvendinimo aktus, įskaitant esamų 
veiksmų programų ir priemonių 
pakeitimus, kurie pradedami taikyti 
nedelsiant. Komisija praneša Europos 
Parlamentui apie savo sprendimą per 24 
valandas nuo įgyvendinimo akto 
priėmimo.

Or. en

Pagrindimas
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 
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emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projekto lygmeniu vykdomas 
atitinkamas poveikio aplinkai, taip pat 
klimato kaitai ir biologinei įvairovei, 
tikrinimas, jei reikia, atliekamas 
privalomas aplinkos apsaugos požiūriu 
poveikį galinčių daryti projektų, ypač 
didelės apimties naujos infrastruktūros 
projektų, poveikio aplinkai vertinimas. Jei 
reikia, įgyvendinant sektorines programas 
atliekamas strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant 
poveikio aplinkai vertinimą dalyvautų 
suinteresuotieji subjektai ir kad visuomenė 
galėtų susipažinti su jo rezultatais.

4. Projekto lygmeniu vykdomas 
atitinkamas poveikio aplinkai, taip pat 
klimato kaitai ir biologinei įvairovei, 
tikrinimas, jei reikia, atliekamas 
privalomas aplinkos apsaugos požiūriu 
poveikį galinčių daryti projektų, ypač 
naujos infrastruktūros projektų, poveikio 
aplinkai vertinimas. Jei reikia, 
įgyvendinant sektorines programas 
atliekamas strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant 
poveikio aplinkai vertinimą dalyvautų 
suinteresuotieji subjektai ir kad visuomenė 
galėtų susipažinti su jo rezultatais. 
Vystymosi poveikio vertinimą taip pat 
reikėtų atlikti projekto lygmeniu, siekiant 
užtikrinti, kad vystymosi politikos darnos 
ir pagalbos veiksmingumo principai būtų 
efektyviai įtraukti į projektų rengimą ir 
pasirinkimą.

Or. en

Pagrindimas

1. Patartina išbraukti žodžius „didelės apimties“, nes dėl jų į reglamentą įtraukiamas tam 
tikras pasirenkamumas.

2. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 208 straipsnį privaloma, kad Sąjunga atsižvelgtų į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti 
įtakos besivystančioms šalims.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšomis gali būti dengiamos 
priemonių ir jų tikslų įgyvendinimo 
išlaidos, taip pat administracinės 
paramos, siejamos su tokiam 
įgyvendinimui tiesiogiai reikiama 
parengiamąja veikla, paskesnėmis 
priemonėmis, stebėsena, auditu ir 
vertinimu, taip pat Sąjungos delegacijų 
patirtos administracinės paramos, kurios 
reikia pagal tas priemones 
finansuojamiems veiksmams valdyti, 
išlaidos.

1. Sąjungos lėšomis gali būti dengiamos 
priemonių ir jų tikslų įgyvendinimo 
išlaidos; tai taikoma administracinei 
paramai, siejamai su tokiam 
įgyvendinimui tiesiogiai reikiama 
parengiamąja veikla, paskesnėmis 
priemonėmis, stebėsena, auditu ir 
vertinimu, taip pat Sąjungos delegacijų 
patirtos administracinės paramos, kurios 
reikia pagal tas priemones 
finansuojamiems veiksmams valdyti, 
išlaidoms.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant Komisijai galimybę taikyti būtiną lankstumą ir derinti įgyvendinimą prie kintančių 
aplinkybių, būtina vengti suteikti jai visiškai pasirenkamus spręsti savo nuožiūra įgaliojimus. 
Todėl būtina kuo labiau vengti išsireiškimų „Intel Ale“, „įskaitant“ ir panašių.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu a, b ir c punktuose išvardytos 
veiklos sritys yra susijusios su bendrais
taikomos priemonės, kuri įgyvendinama 
vykdant tam tikrą veiksmą, tikslais, 
Sąjungos lėšomis galima dengti:

2. Jeigu a, b ir c punktuose išvardytos 
veiklos sritys yra susijusios su konkrečiais
taikomos priemonės, kuri įgyvendinama 
vykdant tam tikrą veiksmą, tikslais, 
Sąjungos lėšomis galima dengti:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad lėšos kiek įmanoma būtų naudojamos kiekvienos priemonės 
konkretiems tikslams pasiekti, reikėtų riboti „antrinių“ veiklų, finansuojamų pagal kiekvieną 
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priemonę, skaičių. Ribojant teisę gauti finansavimą ir leidžiant teikti paramą tik priemonės 
konkretiems tikslams, bus lengviau tai pasiekti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paramos priemonės gali būti 
finansuojamos ne pagal orientacinius 
programavimo dokumentus. Jei reikia, 
Komisija priima paramos priemones
pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią sąlygą Komisijai suteikiami pernelyg dideli įgaliojimai spręsti savo nuožiūra ir 
iškreipiamos finansavimo gavimo taisyklės bei reikalavimai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinei paramai teikti, Intel 
Ale, gali būti naudojami šie Finansiniame 
reglamente numatyti finansavimo būdai:

1. Sąjungos finansinei paramai teikti gali 
būti naudojami šie Finansiniame 
reglamente numatyti finansavimo būdai:

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant Komisijai galimybę taikyti būtiną lankstumą ir derinti įgyvendinimą prie kintančių 
aplinkybių, būtina vengti suteikti jai visiškai pasirenkamus spręsti savo nuožiūra įgaliojimus. 
Todėl būtina kuo labiau vengti išsireiškimų „inter alia“, „įskaitant“ ir panašių.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) įnašai į Komisijos sukurtus patikos 
fondus;

d) įnašai į Komisijos patikos fondus, su 
sąlyga, kad įnašai iš konkrečios 
priemonės bus naudojami tik tos 
priemonės tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama pagal Finansinį 
reglamentą taip pat gali būti teikiama 
skiriant įnašus į, pavyzdžiui, Europos 
investicijų banko, tarptautinių organizacijų, 
valstybių narių arba šalių ir regionų 
partnerių įsteigtus arba valdomus 
tarptautinius, regioninius arba 
nacionalinius fondus, kuriais siekiama 
pritraukti bendrų lėšų iš tam tikrų paramos 
teikėjų, arba į fondus, kuriuos sukuria 
vienas arba keli paramos teikėjai bendrai 
įgyvendinamiems projektams.

Sąjungos finansinė parama pagal Finansinį 
reglamentą taip pat gali būti teikiama 
skiriant įnašus į, pavyzdžiui, Europos 
investicijų banko, tarptautinių organizacijų, 
valstybių narių arba šalių ir regionų 
partnerių įsteigtus arba valdomus 
tarptautinius, regioninius arba 
nacionalinius fondus, kuriais siekiama 
pritraukti bendrų lėšų iš tam tikrų paramos 
teikėjų, arba į fondus, kuriuos sukuria 
vienas arba keli paramos teikėjai bendrai 
įgyvendinamiems projektams. 
Tarptautinių finansų įstaigų, kurios nėra 
ES įstaigos, dalyvavimas ES finansinėse 
investavimo priemonėse, pavyzdžiui, 
derinimo mechanizmuose, leidžiamas su 
sąlyga, kad jos pripažįsta ES standartus ir 
politiką, ir su sąlyga, kad ES finansų 
įstaigoms bus atverta prieiga prie tų ne ES 
finansų įstaigų akcininkų fondų.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė parama, teikiama kaip parama 
biudžetui, numatyta pagal jau minėtą c 
punktą ir nustatyta pagal Finansinio 
reglamento [...] straipsnį, suteikiama tik: 
a) jei nustatyti pamatuojami tikslai ir 
vykdymo rodikliai, b) šalies partnerės 
viešųjų išlaidų valdymas yra pakankamai 
skaidrus, patikimas ir veiksmingas ir c) 
šalis partnerė nustatė tinkamai parengtą 
sektorių ir makroekonominę politiką, 
kurią teigiamai įvertino pagrindiniai
šalies donorai, įskaitant, jei taikytina, 
tarptautines finansų įstaigas. Prieš 
patvirtindama bet kokį sprendimą suteikti 
finansavimą, Komisija siekia garantijų iš 
šalių partnerių vyriausybių, kad jos 
skatins arba leis Sąjungai skatinti ir remti 
pastangas plėtoti nacionalinės 
parlamentinės kontrolės ir audito 
pajėgumus, įskaitant viešą prieigą prie 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos : „... šalies ... valdymas...“, jau įrašytos į dabartinę vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę (25 straipsnis) ir į dabartinę Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 
(EKPP), turėtų būti įrašytos kaip paramos biudžetui sąlyga, kaip jau yra šių dabar 
galiojančių priemonių atveju. Šios nuostatos taip pat atitinka gegužės 14 d. Užsienio reikalų 
tarybos išvadas dėl „Požiūrio į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“ ir įrašytos į 
Biudžeto komiteto ataskaitos dėl finansinio reglamento peržiūros projektą, tačiau neįrašytos į 
dabar galiojantį finansinį reglamentą. Taigi jas reikėtų įrašyti į bendrąjį priemonių 
reglamentą.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama, turint 
mintyje visų rūšių finansavimą, apibrėžtą 
1 dalyje, teikiama su sąlyga, kad paramą 
gaunančios šalys įsipareigoja vykdyti 
reikalavimus, pagal kuriuos bus 
užtikrinamas Sąjungos teikiamos paramos 
pastebimumas. Šiuos minimalius ir
tinkamus reikalavimus nustato Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su paramos 
gavėjais, ir šių reikalavimų laikymasis 
stebimas.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
finansavimo būdai ir 3 dalyje nurodyti 
įgyvendinimo metodai pasirenkamai pagal 
tai, ar pagal juos galima pasiekti 
konkrečius veiksmų tikslus, inter alia,
atsižvelgiant į kontrolės sąnaudas, 
administracinę naštą ir numatomą 
reikalavimų nesilaikymo riziką. Kai 
skiriamos dotacijos, numatoma galimybė 
taikyti vienkartines išmokas, nustatyto 
dydžio išmokas ir standartinius vieneto 
įkainius.

4. 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
finansavimo būdai ir 3 dalyje nurodyti 
įgyvendinimo metodai pasirenkamai pagal 
tai, ar pagal juos galima pasiekti 
konkrečius veiksmų tikslus atsižvelgiant į 
kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir 
numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Kai skiriamos dotacijos, numatoma 
galimybė taikyti vienkartines išmokas, 
nustatyto dydžio išmokas ir standartinius 
vieneto įkainius.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant Komisijai galimybę taikyti būtiną lankstumą ir derinti įgyvendinimą prie kintančių 



PA\902163LT.doc 27/37 PE489.521v01-00

LT

aplinkybių, būtina vengti suteikti jai visiškai pasirenkamus spręsti savo nuožiūra įgaliojimus. 
Todėl būtina kuo labiau vengti išsireiškimų „inter alia“, „įskaitant“ ir panašių.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Laikantis 1 dalyje arba 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų finansavimo būdų, 
Sąjungos ir jos partnerių 
bendradarbiavimas gali būti, inter alia,
organizuojamas šiais būdais:

6. Laikantis 1 dalyje arba 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų finansavimo būdų, 
Sąjungos ir jos partnerių 
bendradarbiavimas gali būti 
organizuojamas šiais būdais:

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant Komisijai galimybę taikyti būtiną lankstumą ir derinti įgyvendinimą prie kintančių 
aplinkybių, būtina vengti suteikti jai visiškai pasirenkamus spręsti savo nuožiūra įgaliojimus. 
Todėl būtina kuo labiau vengti išsireiškimų „inter alia“, „įskaitant“ ir panašių.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visų prekių, kurios perkamos pagal 
pirkimo sutartį arba pagal dotacijos 
susitarimą, kai finansuojama pagal šį 
reglamentą, kilmės šalis turi būti šalis, 
atitinkanti reikalavimus. Tačiau kai 
taikoma konkurencinių derybų procedūra, 
prekių kilmės šalis gali būti bet kuri kita 
šalis. Šiame reglamente vartojamas 
terminas „kilmė“ apibrėžtas atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose dėl muitinėse 
taikomų kilmės taisyklių.

4. Visų prekių, įskaitant prekes, darbus ir 
paslaugas, kurioms taikomi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto (EBPO 
PVK) gera pirkimų praktika, kurios 
perkamos pagal pirkimo sutartį arba pagal 
dotacijos susitarimą, kai finansuojama 
pagal šį reglamentą, kilmės šalis turi būti 
šalis, atitinkanti reikalavimus. Kai minėtos 
dotacijos gavėja yra šalis, įtraukta į 
Paramos vystymuisi komiteto (PVK) 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) oficialios paramos 
vystymuisi (OPV) gavėjų sąrašą, numatyta 
pasirinktis turėtų būti naudojimasis šalies 
viešųjų pirkimų sistemomis. Tačiau kai 
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taikoma konkurencinių derybų procedūra, 
prekių kilmės šalis gali būti bet kuri kita 
šalis. Šiame reglamente vartojamas 
terminas „kilmė“ apibrėžtas atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose dėl muitinėse 
taikomų kilmės taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo taisykles su EBPO PVK 2001 m. ir 
2008 m. rekomendacija dėl OPV nevaržymo mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Finansiniame reglamente numatyta 
galimybė rangovą pasirinkti savo nuožiūra, 
pirmenybė teikiama atitinkamai vietos ir 
regioniniams pirkimams.

6. Jeigu Finansiniame reglamente numatyta 
galimybė rangovą pasirinkti savo nuožiūra, 
pirmenybė teikiama vietos ir regioniniams 
pirkimams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo taisykles su EBPO PVK 2001 m. ir 
2008 m. rekomendacija dėl OPV nevaržymo mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nukrypstant nuo visų kitų taisyklių, 
šioje antraštinėje dalyje nustatytas 
atitikimas reikalavimams gali būti 
apribotas pagal pareiškėjų pilietybę, 
gyvenamąją vietą arba pobūdį, jei to reikia 

7. Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais 
atvejais, šioje antraštinėje dalyje nustatytas 
atitikimas reikalavimams gali būti 
apribotas pagal pareiškėjų pilietybę, 
gyvenamąją vietą arba pobūdį, jei to reikia 
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pagal veiksmo pobūdį ir tikslus arba jei tai 
būtina veiksmui efektyviai įgyvendinti. 
Tokie apribojimai visų pirma gali būti 
taikomi dalyvavimui konkursuose, kai
veiksmai vykdomi tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje.

pagal veiksmo konkretų pobūdį ir tikslus 
arba jei tai būtina veiksmui efektyviai 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo taisykles su EBPO PVK 2001 m. ir 
2008 m. rekomendacija dėl OPV nevaržymo mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims, nukrypimai nuo šios nuostatos turėtų būti išimtis ir kuo 
retesni.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) besivystančių šalių ir teritorijų pagal 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos Paramos vystymuisi komiteto 
(OECD DAC) apibrėžtį, kurios nėra G20 
grupės nariai, ir užjūrio šalių bei teritorijų, 
kurioms taikoma Tarybos sprendimas 
[2001 m. lapkričio 27 d. 2001/822/EB];

c) besivystančių šalių ir teritorijų, įrašytų į 
Paramos vystymuisi komiteto OPV gavėjų 
sąrašą, kurį paskelbė Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komitetas (EBPO 
PVK), ir užjūrio šalių bei teritorijų, 
kurioms taikoma Tarybos sprendimas 
[2001 m. lapkričio 27 d. 2001/822/EB];

Or. en

Pagrindimas

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) besivystančių šalių pagal OECD DAC 
apibrėžtį, kurios yra G20 grupės narės, ir 
kitų šalių bei teritorijų, kai jos yra 
paramos gavėjos pagal Sąjungos 
finansuojamą šiame straipsnyje nurodytų 
priemonių veiksmą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) OECD DAC valstybės narės, kai 
sutartys įgyvendinamos mažiausiai 
išsivysčiusioje šalyje pagal OECD DAC
apibrėžtį.

f) EBPO PVK valstybės narės, kai sutartys 
įgyvendinamos mažiausiai išsivysčiusioje 
šalyje arba labai įsiskolinusioje 
neturtingoje šalyje (angl. HIPC), įrašytoje
į Paramos vystymuisi komiteto OPV 
gavėjų sąrašą, kurį paskelbė EBPO PVK.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo taisykles su PVK 2001 m. ir 2008 m. 
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rekomendacija dėl OPV nevaržymo mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims: kad atitiktų šią rekomendaciją, ši nuostata turi apimti EBPO valstybes 
nares (ne EBPO PVK), nes EBPO PVK nevaržomos paramos apibrėžimas apima ir visų 
EBPO narių ( ne tik PVK narių, nes ne visi EBPO nariai yra PVK nariai) teisę gauti paramą. 
Kad būtų laikomasi šios rekomendacijos, nuostatos taip pat turėtų apimti sutartis, 
įgyvendinamas labai įsiskolinusiose neturtingose šalyse.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) šalys turi tradicinių ekonominių, 
prekybos arba kitų geografinių ryšių su 
kaimyninėmis šalimis paramos gavėjomis 
arba

a) šalys turi tradicinių ekonominių, 
prekybos arba kitų geografinių ryšių su 
kaimyninėmis šalimis paramos gavėjomis 
arba regionais, arba

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atlieka reguliarią savo veiksmų 
stebėseną ir peržiūrą, vertina sektorinės 
politikos ir veiksmų įgyvendinimo 
rezultatus, programavimo veiksmingumą, 
jei reikia, pasinaudodama nepriklausomais 
išorės vertinimais, kad įvertintų, ar tikslai 
pasiekti, ir galėtų parengti rekomendacijas, 
kaip ateityje veiklą tobulinti.

1. Komisija atlieka reguliarią savo veiksmų 
stebėseną ir peržiūrą, vertina sektorinės 
politikos ir veiksmų įgyvendinimo 
rezultatus, programavimo veiksmingumą, 
jei reikia, pasinaudodama nepriklausomais 
išorės vertinimais, kad įvertintų, ar tikslai 
pasiekti, ir galėtų parengti rekomendacijas, 
kaip ateityje veiklą tobulinti. Šie 
vertinimai turėtų būti atliekami remiantis 
iš anksto apibrėžtais, aiškiais, skaidriais ir 
pamatuojamais rodikliais. Bus tinkamai 
atsižvelgiama į Europos Parlamento ir 
Tarybos pasiūlymus dėl nepriklausomų 
išorės ekspertų įvertinimų.

Or. en
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Pagrindimas

Sakinys: „... Europos Parlamento...pasiūlymus“ jau įrašytas į dabar galiojančią vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę (33 straipsnis „Vertinimas“).

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertinimo ataskaitas siunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
susipažinti. Valstybės narės gali prašyti, 
kad tam tikri vertinimai būtų aptarti 15 
straipsnyje nurodytuose komitetuose. Į 
aptarimo rezultatus atsižvelgiama rengiant 
programas ir paskirstant išteklius.

2. Komisija vertinimo ataskaitas siunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos 
Parlamentas ir valstybės narės gali prašyti, 
kad tam tikri vertinimai būtų aptarti 15 
straipsnyje nurodytuose komitetuose. Į 
aptarimo rezultatus atsižvelgiama rengiant 
programas ir paskirstant išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Net jei EP nėra valdymo komitetų narys, jam turėtų būti suteikta teisė siųsti šiems komitetams 
vertinimus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal šį reglamentą teikiamos 
Sąjungos pagalbos vertinimo etape
reikiamu mastu bendradarbiauja su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

3. Komisija pagal šį reglamentą teikiamos 
Sąjungos pagalbos vertinimo etapu
bendradarbiauja su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
nevalstybinius subjektus ir vietos valdžios 
institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukti nevalstybinius subjektus ir vietos valdžios institucijas jau susitarta pagal dabar 
galiojančią vystomojo bendradarbiavimo priemonę (33 straipsnis „Vertinimas“).
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie praėjusiaisiais 
metais finansuotas priemones, stebėsenos 
rezultatus, vertinimo veiklą, susijusių 
partnerių dalyvavimą ir biudžeto 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
vykdymą. Joje įvertinami Sąjungos 
finansinės paramos rezultatai, kiek 
įmanoma remiantis konkrečiais ir
išmatuojamais jos vaidmens siekiant 
priemonių tikslų rodikliais.

2. Kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie praėjusiaisiais 
metais finansuotas priemones, stebėsenos 
rezultatus, vertinimo veiklą, visų susijusių 
partnerių dalyvavimą ir biudžeto 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
vykdymą. Kad būtų pasiekti kiekvienos 
priemonės tikslai, ataskaitoje įvertinama, 
kaip priemonės, finansuotos iš ES 
biudžeto, papildė viena kitą, ir šių 
priemonių sąveika, taip pat įvertinami 
Sąjungos finansinės paramos rezultatai, 
remiantis iš anksto apibrėžtais, aiškiais, 
skaidriais ir išmatuojamais rodikliais.
Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
ir visų veiksmų, susijusių su klimato 
kaita, atvejais ataskaitoje aiškiai 
parodomas lėšų, suteiktų per privatų 
sektorių, sverto efektas, taip pat 
nurodoma, kiek šie veiksmai prisidėjo prie 
skurdo išnaikinimo ir kaip jie atitiko 
paramos efektyvumo principus, arba, tais 
atvejais, kai finansavimas suteiktas dėl 
klimato kaitos, nurodoma, priemonių 
atitiktis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos prioritetinėms 
sritims ir įsipareigojimams.

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal priemones skiriamam finansavimui 
taikoma metinė stebėjimo sistema, 
grindžiama OECD metodika („Rio 
rodikliai“), integruota į esamą ES 
programų veiklos rezultatų valdymo 
metodiką, pagal kurią kiekybiškai 
įvertinamos išlaidos, susijusios su 
veiksmais klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės srityse įgyvendinant veiksmų 
programas, atskiromis ir specialiomis 
priemonėmis, nurodytomis 2 straipsnio 
1 dalyje, ir nurodyta vertinimo ir dvimetėse 
ataskaitose. Bendrų su veiksmais klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės srityse 
susijusių išlaidų metinė sąmata sudaroma
remiantis priimtais orientaciniais
programavimo dokumentais.

Pagal priemones skiriamam finansavimui 
taikoma metinė stebėjimo sistema, 
grindžiama EBPO metodika („Rio 
rodikliai“), integruota į esamą ES 
programų veiklos rezultatų valdymo 
metodiką, pagal kurią kiekybiškai 
įvertinamos išlaidos, susijusios su 
veiksmais klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės srityse įgyvendinant veiksmų 
programas, atskiromis ir specialiomis 
priemonėmis, nurodytomis 2 straipsnio 
1 dalyje, ir nurodyta vertinimo ir dvimetėse 
ataskaitose. Bendrų su veiksmais klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės srityse 
susijusių išlaidų metinė sąmata, taip pat 
atskiri besivystančioms šalims suteiktų 
lėšų arba numatytų suteikti lėšų, skirtų 
klimato padarinių sušvelninimui ir 
prisitaikymui prie jų, kaip numatyta pagal 
Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, 
skaičiavimai, sudaromi remiantis priimtais 
strateginiais programavimo dokumentais.

Or. en

Pagrindimas

Išskleisti duomenys apie lėšas, skirtas klimato kaitai, būtini siekiant, kad bendri įstatymų 
leidėjai galėtų patikrinti ES įsipareigojimus, prisiimtus 2009 m. Klimato kaitos konferencijoje 
Kopenhagoje (COP 15), suteikti naujų ir papildomų išteklių prisitaikymui prie klimato kaitos 
ir klimato kaitos padarinių sušvelninimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos investicijų banko stebėtojas 
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dalyvauja komiteto darbe, kai nagrinėjami 
su banku susiję klausimai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į daugumą dabar galiojančių finansavimo priemonių.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimtas sprendimas galioja tol, kol galioja 
priimtas arba pakeistas dokumentas, 
veiksmų programa arba priemonė.

Priimtas sprendimas galioja tokį laikotarpį, 
koks bus nurodytas priimtame arba 
pakeistame dokumente, veiksmų 
programoje arba priemonėje, bet ne ilgiau 
kaip šešis mėnesius nuo jo priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonių peržiūra ir vertinimas Priemonių laikotarpio vidurio peržiūra ir 
vertinimas
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Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, remdamasi rezultatų ir poveikio 
rodikliais, kuriais matuojamas išteklių 
panaudojimo veiksmingumas ir papildoma 
Europos masto priemonių nauda, parengia 
kiekvienos priemonės tikslų įgyvendinimo 
ataskaitą, kad būtų galima priimti 
sprendimą dėl tam tikro pobūdžio pagal 
priemones vykdomų veiksmų pratęsimo, 
pakeitimo arba sustabdymo. Ataskaitoje 
taip pat aptariamas supaprastinimo mastas, 
vidinė ir išorinė darna, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat tai, kaip priemonės 
padeda siekti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Joje atsižvelgiama į visus nustatytus faktus 
ir padarytas išvadas dėl priemonių 
ilgalaikio poveikio.

1. Ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. 
Komisija, remdamasi rezultatų ir poveikio 
rodikliais, kuriais matuojamas išteklių 
panaudojimo veiksmingumas ir papildoma 
Europos masto priemonių nauda, pateikia 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertinamas kiekvienos priemonės ir šio 
reglamento įgyvendinimas per pirmuosius 
trejus metus, taip pat tikslų įgyvendinimo 
ataskaitą, kad būtų galima priimti 
sprendimą dėl tam tikro pobūdžio pagal 
priemones vykdomų veiksmų pratęsimo, 
pakeitimo arba sustabdymo. Ataskaitoje 
taip pat aptariamas supaprastinimo mastas, 
vidinė ir išorinė darna, įskaitant vystymosi 
politikos darną, taip pat tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Joje atsižvelgiama į visus 
nustatytus faktus ir padarytas išvadas dėl 
priemonių ilgalaikio poveikio.

Or. en

Pagrindimas
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti naujojo reglamento galiojimo pasibaigimo terminą. Jis turėtų sutapti su 
naujosios daugiametės finansinės programos trukme.


