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Pakeitimas 30
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. liepos 17 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1085/2006, 
nustatančio Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (IPA)12, galiojimas baigiasi 2013 
m. gruodžio 31 d., o siekiant padidinti 
Sąjungos išorės veiksmų veiksmingumą 
išorės pagalbos planavimo ir teikimo 
sistema turėtų būti išlaikyta ir 2014–2020 
m. laikotarpiu. Sąjungos plėtros politika 
turėtų ir toliau būti remiama pagal 
konkrečią finansinę priemonę. Taigi 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) turėtų būti atnaujinta;

(2) 2006 m. liepos 17 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1085/2006, 
nustatančio Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (IPA)12, galiojimas baigiasi 2013 
m. gruodžio 31 d., o siekiant padidinti 
Sąjungos išorės veiksmų veiksmingumą 
išorės pagalbos planavimo ir teikimo 
sistema turėtų būti išlaikyta ir 2014–2020 
m. laikotarpiu. Taigi Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonė (PNPP) turėtų būti 
atnaujinta;

Or. it

Pakeitimas 31
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. liepos 17 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1085/2006, 
nustatančio Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (IPA)4, galiojimas baigiasi 2013 
m. gruodžio 31 d., o siekiant padidinti 
Sąjungos išorės veiksmų veiksmingumą 
išorės pagalbos planavimo ir teikimo 
sistema turėtų būti išlaikyta ir 2014–2020 
m. laikotarpiu. Sąjungos plėtros politika 
turėtų ir toliau būti remiama pagal 
konkrečią finansinę priemonę. Taigi 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) turėtų būti atnaujinta;

(2) 2006 m. liepos 17 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1085/2006, 
nustatančio Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (IPA)4, galiojimas baigiasi 2013 
m. gruodžio 31 d., o siekiant padidinti 
Sąjungos išorės veiksmų veiksmingumą 
išorės pagalbos planavimo ir teikimo 
sistema turėtų būti išlaikyta ir 2014–2020 
m. laikotarpiu. Tačiau reikėtų atsižvelgti ir 
į dabartinę Sąjungos finansinę padėtį, 
veikiamą finansų ir euro krizės. Sąjungos 
plėtros politika turėtų ir toliau būti 
remiama pagal konkrečią ir taupią
finansinę priemonę. Taigi Pasirengimo 
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narystei pagalbos priemonė (PNPP) turėtų 
būti atnaujinta;

Or. de

Pakeitimas 32
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 1993 
m. birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos narystės 
nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumoms bei jų 
apsaugą, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai įrodoma, jog ji atitinka narystės 
kriterijus, dėl kurių susitarta 1993 m. 
birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos narystės 
nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumoms bei jų 
apsaugą, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

Or. it

Pakeitimas 33
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
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tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 1993 
m. birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos narystės 
nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumoms bei jų 
apsaugą, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 1993 
m. birželio mėn. Kopenhagos Europos 
Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos narystės 
nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumų ir 
pažeidžiamų visuomenės grupių 
nediskriminavimą bei jų apsaugą, 
stabilumu, taip pat ekonomikos vystymusi, 
kuris turi būti pakankamas, kad būtų 
galima atlaikyti konkurencinį spaudimą 
vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik naudotis 
teisėmis, bet ir prisiimti pagal Sutartis 
numatytus įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 34
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai ir Turkijai. Ji patvirtino 
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, 
Serbijos, taip pat Kosovo5, t. y. šalių, 
kurios laikomos potencialiomis šalimis 
kandidatėmis, europinę perspektyvą;

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai ir Turkijai;

Or. de

Pakeitimas 35
Jelko Kacin
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai ir Turkijai. Ji patvirtino 
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Serbijos, taip pat Kosovo13, t. y. šalių, 
kurios laikomos potencialiomis šalimis 
kandidatėmis, europinę perspektyvą;

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai, Turkijai ir Serbijai. Ji 
patvirtino Albanijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, taip pat Kosovo13, t. y. šalių, 
kurios laikomos potencialiomis šalimis 
kandidatėmis, europinę perspektyvą;

Or. en

Pakeitimas 36
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) finansinė pagalba pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau 
– pagalbą gaunančios šalys), išvardytoms 
šio reglamento priede, kad ir koks būtų jų 
statusas;

(7) finansinė pagalba pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama šalims kandidatėms, 
išvardytoms šio reglamento priede. 
Finansinė pagalba turėtų būti teikiama 
pagal principus „daugiau už daugiau“ ir 
„mažiau už mažiau“;

Or. de

Pakeitimas 37
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) finansinė pagalba pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau –

(7) finansinė pagalba pagal šį reglamentą 
gali būti skiriama šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau –
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pagalbą gaunančios šalys), išvardytoms šio 
reglamento priede, kad ir koks būtų jų 
statusas;

pagalbą gaunančios šalys), išvardytoms šio 
reglamento priede, kad ir koks būtų jų 
statusas;

Or. it

Pakeitimas 38
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir kovoti su nelegalia imigracija į 
ES. Pagalba taip pat turėtų sustiprinti jų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, 
grindžiamą pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarke, suderinta 
su strategija „Europa 2020“, ir užtikrinti 
laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas. Tebesitęsiant pasirengimo 
narystei strategijos įgyvendinimo 
problemoms, visų pirma kalbant apie 
Sąjungos pagrindines vertybes, turi būti 
sukurta nauja pagalbos teikimo struktūra;
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Or. de

Pakeitimas 39
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą ir įgyvendinti Europos 
Sąjungos socialinės ir teritorinės 
sanglaudos programą. Pagalba taip pat 
turėtų sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

Or. en

Pakeitimas 40
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės turi būti geriau pasirengusios 
spręsti pasaulines problemas, pvz., tvaraus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti šias problemas. Sąjungos pagalba 
pagal šį reglamentą taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti tikslą bent 20 proc. padidinti 
su klimato kaita susijusių Sąjungos 
biudžeto išlaidų dalį;

(9) šalys kandidatės turi būti geriau 
pasirengusios spręsti pasaulines problemas, 
pvz., tvaraus vystymosi, ir suderinti savo 
veiksmus su Sąjungos pastangomis spręsti 
šias problemas;

Or. de

Pakeitimas 41
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės turi būti geriau pasirengusios 
spręsti pasaulines problemas, pvz., tvaraus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti šias problemas. Sąjungos pagalba 
pagal šį reglamentą taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti tikslą bent 20 proc. padidinti su 
klimato kaita susijusių Sąjungos biudžeto 
išlaidų dalį;

(9) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės turi būti geriau pasirengusios 
spręsti pasaulines problemas, pvz., tvaraus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti šias problemas. Turi būti
investuojama į žmogiškuosius išteklius, 
kad asmenys įgytų naujų įgūdžių ir 
gebėjimų. Sąjungos pagalba pagal šį 
reglamentą taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti tikslą bent 20 proc. padidinti su 
klimato kaita susijusių Sąjungos biudžeto 
išlaidų dalį;

Or. en
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Pakeitimas 42
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės turi būti geriau pasirengusios 
spręsti pasaulines problemas, pvz., tvaraus 
vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti 
savo veiksmus su Sąjungos pastangomis 
spręsti šias problemas. Sąjungos pagalba 
pagal šį reglamentą taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti tikslą bent 20 proc. padidinti su 
klimato kaita susijusių Sąjungos biudžeto 
išlaidų dalį;

(9) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės turi būti geriau pasirengusios 
spręsti pasaulines problemas, pvz., tvaraus 
vystymosi, klimato kaitos ir imigracijos, ir 
suderinti savo veiksmus su Sąjungos 
pastangomis spręsti šias problemas. 
Sąjungos pagalba pagal šį reglamentą taip 
pat turėtų padėti įgyvendinti tikslą bent 20 
proc. padidinti su klimato kaita susijusių 
Sąjungos biudžeto išlaidų dalį;

Or. it

Pakeitimas 43
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti savo teikiamos pagalbos atitiktį, 
nuoseklumą ir derinimą, visų pirma 
rengdamos reguliarias konsultacijas ir 
dažnai keisdamosi informacija įvairiais 
pagalbos teikimo ciklo etapais;

(10) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti visos pagalbos, kurią 
tarptautinės organizacijos teikia pagalbą 
gaunančiai šaliai, atitiktį, nuoseklumą ir 
derinimą, visų pirma rengdamos reguliarias 
konsultacijas ir dažnai keisdamosi 
informacija įvairiais pagalbos teikimo ciklo 
etapais;

Or. de

Pakeitimas 44
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti stojimo proceso bei 
finansinės ir techninės pagalbos, teikiamos 
pagal šį reglamentą, darną ir pasiekti 
stojimo darbotvarkės tikslus, Komisija 
turėtų parengti bendrą strateginę programą 
dėl Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės taikymo. Šioje programoje, 
inter alia, turėtų būti pateiktas pagrindinių 
veiksmų, kurie gali būti remiami pagal šį 
reglamentą, sąrašas, taip pat apibrėžti lėšų 
paskirstymo kriterijai. Bendra strateginė 
programa turėtų būti atskiros šalies ir kelių 
šalių strategijos dokumentų orientacinis 
pagrindas;

(11) siekiant užtikrinti stojimo proceso bei 
finansinės ir techninės pagalbos, teikiamos 
pagal šį reglamentą, darną ir pasiekti 
stojimo darbotvarkės tikslus, Komisija 
turėtų parengti bendrą strateginę programą 
dėl Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės taikymo. Europos Komisija 
galėtų siekti, kad jai atliekant šiuos 
veiksmus ją remtų ES agentūros ir kitos 
susijusios institucijos. Šioje programoje, 
inter alia, turėtų būti pateiktas pagrindinių 
veiksmų, kurie gali būti remiami pagal šį 
reglamentą, sąrašas, taip pat apibrėžti lėšų 
paskirstymo kriterijai. Bendra strateginė 
programa turėtų būti atskiros šalies ir kelių 
šalių strategijos dokumentų orientacinis 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 45
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 
strategijos dokumentuose, kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančiomis šalimis, atsižvelgdama į 
konkrečius jų poreikius ir plėtros 
darbotvarkę, parengia visam Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui. Strategijos dokumentuose 
turėtų būti apibrėžtos politikos sritys, 
kuriose reiktų teikti pagalbą, ir, 
nepažeidžiant biudžeto valdymo 
institucijos prerogatyvų, preliminariai 

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 
strategijos dokumentuose, kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančiomis šalimis, atsižvelgdama į 
konkrečius jų poreikius ir plėtros 
darbotvarkę, parengia visam Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui. Strategijos dokumentuose 
turėtų būti apibrėžtos politikos sritys, 
kuriose reiktų teikti pagalbą, ir, 
nepažeidžiant biudžeto valdymo 
institucijos prerogatyvų, preliminariai 
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nustatytas orientacinis pagalbos 
paskirstymas kiekvienai politikos sričiai 
per metus, įskaitant kovos su klimato kaita 
susijusių išlaidų sąmatą. Turėtų būti 
užtikrintas pakankamas lankstumas 
siekiant tenkinti naujus poreikius ir suteikti 
paskatas gerinti veiklą. Turėtų būti 
užtikrinta, kad strategijos dokumentai būtų 
nuoseklūs ir atitiktų pagalbą gaunančių 
šalių pastangas, atsispindinčias jų 
nacionaliniuose biudžetuose, be to, juose 
turėtų būti atsižvelgta į kitų pagalbos 
teikėjų teikiamą paramą. Siekiant 
atsižvelgti į vidaus ir išorės pokyčius, 
daugiamečiai preliminarūs strategijos 
dokumentai prireikus turėtų būti 
persvarstomi;

nustatytas orientacinis pagalbos 
paskirstymas kiekvienai politikos sričiai 
per metus. Turėtų būti užtikrintas 
pakankamas lankstumas siekiant tenkinti 
naujus poreikius ir suteikti paskatas gerinti 
veiklą. Turėtų būti užtikrinta, kad 
strategijos dokumentai būtų nuoseklūs ir 
atitiktų pagalbą gaunančių šalių pastangas, 
atsispindinčias jų nacionaliniuose 
biudžetuose, be to, juose turėtų būti 
atsižvelgta į kitų pagalbos teikėjų teikiamą 
paramą. Siekiant atsižvelgti į vidaus ir 
išorės pokyčius, daugiamečiai preliminarūs 
strategijos dokumentai prireikus turėtų būti 
persvarstomi;

Or. de

Pakeitimas 46
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 
strategijos dokumentuose, kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančiomis šalimis, atsižvelgdama į 
konkrečius jų poreikius ir plėtros 
darbotvarkę, parengia visam Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui. Strategijos dokumentuose 
turėtų būti apibrėžtos politikos sritys, 
kuriose reiktų teikti pagalbą, ir, 
nepažeidžiant biudžeto valdymo 
institucijos prerogatyvų, preliminariai 
nustatytas orientacinis pagalbos 
paskirstymas kiekvienai politikos sričiai 
per metus, įskaitant kovos su klimato kaita 
susijusių išlaidų sąmatą. Turėtų būti 
užtikrintas pakankamas lankstumas 

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 
strategijos dokumentuose, kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančiomis šalimis, atsižvelgdama į 
konkrečius jų poreikius ir plėtros 
darbotvarkę, parengia visam Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui. Strategijos dokumentuose 
turėtų būti apibrėžtos politikos sritys, 
kuriose reiktų teikti pagalbą, ir, 
nepažeidžiant biudžeto valdymo 
institucijos prerogatyvų, preliminariai 
nustatytas orientacinis pagalbos 
paskirstymas kiekvienai politikos sričiai 
per metus, įskaitant kovos su klimato kaita 
susijusių išlaidų sąmatą. Turėtų būti 
užtikrintas pakankamas lankstumas 
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siekiant tenkinti naujus poreikius ir suteikti 
paskatas gerinti veiklą. Turėtų būti 
užtikrinta, kad strategijos dokumentai būtų 
nuoseklūs ir atitiktų pagalbą gaunančių 
šalių pastangas, atsispindinčias jų 
nacionaliniuose biudžetuose, be to, juose 
turėtų būti atsižvelgta į kitų pagalbos 
teikėjų teikiamą paramą. Siekiant 
atsižvelgti į vidaus ir išorės pokyčius, 
daugiamečiai preliminarūs strategijos 
dokumentai prireikus turėtų būti 
persvarstomi;

siekiant tenkinti naujus poreikius ir suteikti 
paskatas gerinti veiklą, ir didinti 
investicijas šalies viduje ir tarptautiniu 
lygmeniu į kokybiškų darbo vietų kūrimą 
ir demokratijos didinimą. Turėtų būti 
užtikrinta, kad strategijos dokumentai būtų 
nuoseklūs ir atitiktų pagalbą gaunančių 
šalių pastangas, atsispindinčias jų 
nacionaliniuose biudžetuose, be to, juose 
turėtų būti atsižvelgta į kitų pagalbos 
teikėjų teikiamą paramą. Siekiant 
atsižvelgti į vidaus ir išorės pokyčius, 
daugiamečiai preliminarūs strategijos 
dokumentai prireikus turėtų būti 
persvarstomi;

Or. en

Pakeitimas 47
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungai naudinga remti pagalbą 
gaunančių šalių pastangas pertvarkyti jų 
sistemas taip, kad jos būtų suderintos su 
atitinkamomis Sąjungos sistemomis. 
Kadangi valstybės narės negali deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir kadangi 
dėl siūlomo veiksmų masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga 
gali priimti priemones laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina šiam tikslui pasiekti;

(13) Sąjungai naudinga remti pagalbą 
gaunančių šalių pastangas pertvarkyti jų 
sistemas taip, kad jos pamažu būtų 
suderintos su atitinkamomis Sąjungos 
sistemomis. Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti šio reglamento tikslų ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmų masto tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama tai, kas būtina šiam tikslui 
pasiekti;

Or. de
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Pakeitimas 48
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant, kad šiame reglamente galėtų 
nedelsiant atsispindėti Tarybos politinių 
sprendimų rezultatai, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl šio reglamento priede 
pateikto pagalbą gaunančių šalių sąrašo 
atnaujinimo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 49
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ... Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. …/…6 (toliau –
Bendras įgyvendinimo reglamentas) 
nustatytos bendros Sąjungos išorės 
veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės 
ir procedūros, tačiau Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
išsamesnes taisykles, nustatančias 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas, ypač susijusias su valdymo 
struktūromis ir procedūromis. Tokiose 
taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į 
patirtį, įgytą vykdant ankstesnes 
pasirengimo narystei pagalbos valdymo ir 
įgyvendinimo programas, ir į pagalbą 
gaunančių šalių padėties raidą;

(15) ... Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. …/…6 (toliau –
Bendras įgyvendinimo reglamentas) 
nustatytos bendros Sąjungos išorės 
veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės 
ir procedūros;

Or. de
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Pakeitimas 50
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) teikiant pagalbą turėtų ir toliau būti 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių nauda buvo patvirtinta pasirengimo 
stojimui proceso metu. Perėjimas nuo 
Komisijos vykdomo tiesioginio 
pasirengimo narystei pagalbos valdymo 
prie decentralizuoto valdymo, kurį vykdytų 
pagalbą gaunančios šalys, turėtų būti 
laipsniškas ir atitikti kiekvienos pagalbą 
gaunančios šalies gebėjimus;

(17) teikiant pagalbą turėtų ir toliau būti 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių nauda buvo patvirtinta pasirengimo 
stojimui proceso metu. Perėjimas nuo 
Komisijos vykdomo tiesioginio 
pasirengimo narystei pagalbos valdymo 
prie decentralizuoto valdymo, kurį vykdytų 
pagalbą gaunančios šalys, kol kas neturėtų 
vykti ir turėtų mažėti mažėjant šalies 
gebėjimams;

Or. de

Pakeitimas 51
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal šį reglamentą įsteigti komitetai 
taip pat turėtų būti atsakingi už aktus, 
susijusius su ankstesnės Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonės įgyvendinimu, 
ir už finansinės pagalbos Kipro turkų 
bendruomenei teikimą;

(19) pagal šį reglamentą įsteigti komitetai 
taip pat turėtų būti atsakingi už aktus, 
susijusius su ankstesnės Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonės įgyvendinimu;

Or. it

Pakeitimas 52
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) tuo atveju, jei pagalbą gaunanti šalis 
pažeidžia principus, kuriais grindžiama 
Sąjunga, arba nesilaiko įsipareigojimų, 
įtrauktų į atitinkamus susitarimus, 
sudarytus su Sąjunga, arba daro 
nepakankamą pažangą vykdydama stojimo 
kriterijus, Taryba Komisijos pasiūlymu 
turėtų turėti galimybę imtis atitinkamų 
priemonių padėčiai ištaisyti.

(20) tuo atveju, jei pagalbą gaunanti šalis 
pažeidžia principus, kuriais grindžiama 
Sąjunga, arba nesilaiko įsipareigojimų, 
įtrauktų į atitinkamus susitarimus, 
sudarytus su Sąjunga, arba daro 
nepakankamą pažangą vykdydama stojimo 
kriterijus, Taryba Komisijos pasiūlymu 
imtųsi atitinkamų priemonių tam, kad 
pagalbą gaunanti šalis laikytųsi 
įsipareigojimų.

Or. it

Pakeitimas 53
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) skirta padėti šio reglamento priede 
išvardytoms šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau 
– pagalbą gaunančios šalys) įgyvendinti 
būtinas politines, institucines, teisines, 
administracines, socialines ir ekonomines 
reformas, kuriomis siekiama priartinti šias 
šalis prie Sąjungos vertybių ir laipsniškai 
suderinti jų sistemas su Sąjungoje 
taikomomis taisyklėmis, standartais, 
politika ir praktika.

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) skirta padėti šio reglamento priede 
išvardytoms šalims kandidatėms 
įgyvendinti būtinas politines, institucines, 
teisines, administracines, socialines ir 
ekonomines reformas, kuriomis siekiama 
priartinti šias šalis prie Sąjungos vertybių ir 
laipsniškai suderinti jų sistemas su 
Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, 
standartais, politika ir praktika.

Or. de

Pakeitimas 54
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) skirta padėti šio reglamento priede 
išvardytoms šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau –
pagalbą gaunančios šalys) įgyvendinti 
būtinas politines, institucines, teisines, 
administracines, socialines ir ekonomines 
reformas, kuriomis siekiama priartinti šias 
šalis prie Sąjungos vertybių ir laipsniškai 
suderinti jų sistemas su Sąjungoje 
taikomomis taisyklėmis, standartais, 
politika ir praktika;

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
(PNPP) skirta padėti šio reglamento priede 
išvardytoms šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms (toliau –
pagalbą gaunančios šalys) įgyvendinti 
būtinas politines, institucines, teisines, 
administracines, socialines ir ekonomines 
reformas, kuriomis siekiama priartinti šias 
šalis prie Sąjungos vertybių ir laipsniškai 
suderinti jų sistemas su Sąjungoje 
taikomomis taisyklėmis, standartais,
politika ir praktika, ruošiantis jų galimam 
stojimui į ES, jei jos įrodys, kad sėkmingai 
įgyvendino minėtas reformas;

Or. it

Pakeitimas 55
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii). skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę 
ir skatinti gerus kaimyninius santykius;

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms ir neįgaliųjų 
teisėms, užtikrinti pažeidžiamų grupių 
apsaugą, propaguoti lyčių lygybę, 
nediskriminavimą, spaudos laisvę ir 
skatinti gerus kaimyninius santykius;

Or. en

Pakeitimas 56
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę 
ir skatinti gerus kaimyninius santykius;

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti visapusišką
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę 
ir skatinti gerus kaimyninius santykius;

Or. it

Pakeitimas 57
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę
ir skatinti gerus kaimyninius santykius;

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti 
spaudos laisvę ir skatinti gerus kaimyninius 
santykius;

Or. de

Pakeitimas 58
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) pilietinės visuomenės ir socialinio 
dialogo plėtrai;

v) pilietinės visuomenės ir darbdavių 
organizacijų bei profesinių sąjungų 
socialinio dialogo plėtrai;

Or. en
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Pakeitimas 59
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) vykdant ekonomines reformas, 
reikalingas konkurenciniam spaudimui ir 
rinkos jėgų veikimui Sąjungoje atlaikyti, 
kartu siekiant ekonominių, socialinių ir 
aplinkos tikslų;

ii) vykdant ekonomines reformas, 
reikalingas konkurenciniam spaudimui ir 
rinkos jėgų veikimui Sąjungoje atlaikyti, 
kartu siekiant ekonominių, socialinių ir 
aplinkos tikslų, ir skatinant darbo vietų 
kūrimą, visų pirma, MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 60
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą per švietimą, 
kokybiškas stažuočių programas ir 
skatinant savanorystę, kaip būdą 
įgūdžiams įgyti, gauti patirties ir didinti 
įvairių visuomenių socialinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 61
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą įgyvendinant
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veiksmingas politikos sritis, pagrįstas 
prognozėmis ir darbo rinkos analizės 
rezultatais, susijusiais su svarstytinomis 
judumo schemomis;

Or. en

Pakeitimas 62
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių;

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų;

Or. de

Pakeitimas 63
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių;

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių, įskaitant Europos kovos su skurdu 
ir socialine atskirtimi planą ir kitus 
susijusius forumus;

Or. en

Pakeitimas 64
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių;

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių; skatinant ir sudarant galimybes
piliečiams aktyviai gyventi senstant, ir 
skatinant kartų solidarumą;

Or. en

Pakeitimas 65
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) skatinant įtraukų ir integruotą 
švietimą, ypač pabrėžiant tai, kad reikia 
užkirsti kelią mokinių atskyrimui 
mokyklose etniniu pagrindu, mažinti lyčių 
nelygybę, užtikrinti ankstyvąjį vaikų 
švietimą ir užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui, taip siekiant sumažinti 
etninius, socialinius ir regioninius 
skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 66
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) siekiant įtraukaus ir integracinio 
švietimo, geriau informuoti apie 
nustatytas problemas ir imtis veiksmų 
joms spręsti, siekiant teikti kokybišką 
švietimą, taip pat socialiniame užribyje 
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atsidūrusių vaikų švietimą;

Or. en

Pakeitimas 67
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) gerinant socialinės apsaugos sistemą, 
įgyvendinant strateginius skurdo 
mažinimo planus ir skatinant socialinės 
politikos sritis, susijusias su neįgaliais 
asmenimis, romų tautybės asmenimis ir 
kitais socialinės atskirties grupėms 
priklausančiais asmenimis;

Or. en

Pakeitimas 68
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) veiksmingas nediskriminavimo 
priemones, visų pirma, romų tautybės 
asmenų integravimo strategijų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 69
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, teisingumo sistemos ir 
administracinių gebėjimų srityse;

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, mažumų teisių ir pažeidžiamų 
grupių apsaugai, teisingumo sistemos ir 
administracinių gebėjimų srityse, ir 
skatinant pilietinės visuomenės 
dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 70
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, teisingumo sistemos ir 
administracinių gebėjimų srityse;

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, teisingumo sistemos ir 
administracinių gebėjimų srityse, piliečių 
ir darbdavių organizacijų bei profesinių 
sąjungų socialinio dialogo kokybę;

Or. en

Pakeitimas 71
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonominių reformų pažangą; socialinės 
ir ekonominės plėtros strategijų pagrįstumą 
ir veiksmingumą; pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo priemonių, įskaitant 
viešojo sektoriaus investicijas, remiamas 
pagal PNPP, vykdymo pažangą;

– socialinių ir ekonominių reformų 
pažangą; socialinės ir ekonominės plėtros 
strategijų pagrįstumą ir veiksmingumą; 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
ir kokybiško švietimo, mokymų ir 
užimtumo priemonių, įskaitant viešojo 
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sektoriaus investicijas, remiamas pagal 
PNPP, vykdymo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 72
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 4 a įtrauka (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiavimą su ES, ypač su 
FRONTEX, kovojant su nelegalia 
imigracija į ES;

Or. de

Pakeitimas 73
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Strategijos dokumentuose apibrėžiamas 
atitinkamas 3 straipsnyje nurodytų 
politikos sričių, kurioms finansinė pagalba 
pagal šį reglamentą bus skiriama tam, kad 
būtų patenkinti poreikiai ir prioritetai, 
derinys, atitinkamai atsižvelgiant į 2 
straipsnyje nurodytus tikslus, 5 straipsnyje 
nurodytą PNPP bendrą strateginę programą 
ir nacionalines strategijas.

2. Strategijos dokumentuose apibrėžiamas 
atitinkamas 3 straipsnyje nurodytų 
politikos sričių, kurioms finansinė pagalba 
pagal šį reglamentą bus skiriama tam, kad 
būtų patenkinti poreikiai ir prioritetai, 
derinys, atitinkamai atsižvelgiant į 2 
straipsnyje nurodytus tikslus, 5 straipsnyje 
nurodytą PNPP bendrą strateginę programą 
ir nacionalines strategijas. Į strategijos 
dokumentus turėtų būti įtraukti 
įgyvendinami konkrečiai šaliai skirti 
tikslai, reikalingi siekiant įgyvendinti 
visus strategijos „Europa 2020“ tikslus 
pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui užtikrinti.

Or. en
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Pakeitimas 74
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos pagalba pagal šį reglamentą 
įgyvendinama taikant Bendro 
įgyvendinimo reglamento 2 ir 3 
straipsniuose nurodytas programas bei
priemones ir laikantis konkrečių taisyklių, 
kuriomis nustatomos vienodos šio 
reglamento nuostatų, ypač dėl valdymo 
struktūrų ir procedūrų, įgyvendinimo 
sąlygos, kurias Komisija priima pagal šio 
reglamento 10 ir 11 straipsnius. Pagalba 
paprastai įgyvendinama pagal metines arba 
daugiametes atskiros šalies arba kelių šalių 
programas, kurios sudaromos pagal 6 
straipsnyje nurodytus strategijos 
dokumentus ir kurias atitinkamai parengia 
pagalbą gaunančios šalys ir (arba) 
Komisija.

Sąjungos pagalba pagal šį reglamentą 
įgyvendinama taikant Bendro 
įgyvendinimo reglamento 2 ir 3 
straipsniuose nurodytas programas ir
priemones. Pagalba paprastai 
įgyvendinama pagal metines arba 
daugiametes atskiros šalies arba kelių šalių 
programas, kurios sudaromos pagal 6 
straipsnyje nurodytus strategijos 
dokumentus ir kurias atitinkamai parengia 
pagalbą gaunančios šalys ir (arba) 
Komisija.

Or. de

Pakeitimas 75
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais ir 
siekdama užtikrinti Sąjungos finansavimo 
nuoseklumą bei veiksmingumą arba 
skatinti regionų bendradarbiavimą, 
Komisija gali nuspręsti, kad kitos 
trečiosios šalys, teritorijos ir regionai, 
kurie priešingu atveju negalėtų gauti 
finansavimo pagal 1 straipsnį, gali 
pasinaudoti 7 straipsnyje nurodytomis 

Išbraukta.
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programomis ir priemonėmis, jeigu ta 
programa arba priemonė yra pasaulinio, 
regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio.

Or. de

Pakeitimas 76
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų perdavimas Komisijai Išbraukta.
Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
skirtus šio reglamento priedui iš dalies 
pakeisti ir Bendram įgyvendinimo 
reglamentui papildyti konkrečiomis 
taisyklėmis, nustatančiomis vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 77
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimasis Komisijai suteiktais 
įgaliojimais

Išbraukta.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šio reglamento
galiojimo laikotarpiui.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti įgaliojimus 



AM\898082LT.doc 27/31 PE486.211v01-00

LT

priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 78
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl pagalbos 
sustabdymo, apibrėžtų partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, tais 
atvejais, kai pagalbą gaunanti šalis 
negerbia demokratijos principų, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių, mažumų teisių ir 
pagrindinių laisvių arba įsipareigojimų, 
įrašytų į atitinkamus su Sąjunga sudarytus 
susitarimus, arba jei pažanga siekiant 
patenkinti stojimo kriterijus yra 

Nepažeidžiant nuostatų dėl pagalbos 
sustabdymo, apibrėžtų partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, tais 
atvejais, kai pagalbą gaunanti šalis 
negerbia demokratijos principų, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių, mažumų teisių ir 
pagrindinių laisvių arba įsipareigojimų, 
įrašytų į atitinkamus su Sąjunga sudarytus 
susitarimus, arba jei pažanga siekiant 
patenkinti stojimo ir skaidrumo kriterijus 
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nepakankama, Sąjunga, išskyrus ypatingos 
skubos atvejus, ragina pagalbą gaunančią 
šalį surengti konsultacijas, siekiant rasti 
abiem šalims priimtiną sprendimą. Tais 
atvejais, kai konsultacijose su pagalbą 
gaunančia šalimi nėra galimybės rasti 
abiem šalims priimtino sprendimo arba jei 
konsultacijų atsisakoma, arba ypatingos 
skubos atvejais, Taryba gali imtis 
atitinkamų Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 215 straipsnio 1 dalyje numatytų 
priemonių, t. y. visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos pagalbą. Europos 
Parlamentas turi būti visapusiškai ir 
nedelsiant informuojamas apie visus šiuo 
atžvilgiu priimtus sprendimus.

yra nepakankama, Sąjunga, išskyrus 
ypatingos skubos atvejus, ragina pagalbą 
gaunančią šalį surengti konsultacijas, 
siekiant rasti abiem šalims priimtiną 
sprendimą. Tais atvejais, kai konsultacijose 
su pagalbą gaunančia šalimi nėra 
galimybės rasti abiem šalims priimtino 
sprendimo arba jei konsultacijų 
atsisakoma, arba ypatingos skubos atvejais, 
Taryba gali imtis atitinkamų Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnio 1 
dalyje numatytų priemonių, t. y. visiškai 
arba iš dalies sustabdyti Sąjungos pagalbą. 
Europos Parlamentas turi būti visapusiškai 
ir nedelsiant informuojamas apie visus šiuo 
atžvilgiu priimtus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 79
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms.

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
10 000 000 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms.

Or. de

Pakeitimas 80
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms.

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, 1,5 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pilietinei 
visuomenei ir socialinių partnerių 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 81
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta Reglamento „Erasmus 
visiems“ 13 straipsnio 2 dalyje, siekiant 
skatinti tarptautinį aukštojo mokslo 
matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR
suma pagal įvairias išorės veiksmų 
priemones (Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Partnerystės priemonę ir Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš ES 
nepriklausančių šalių ar į jas, ir 
bendradarbiavimui bei dialogui politikos 
klausimais su tų šalių valdžios 
institucijomis ir organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimui bus taikomos Reglamento 
„Erasmus visiems“ nuostatos.

Kaip nurodyta Reglamento „Erasmus 
visiems“ 13 straipsnio 2 dalyje, siekiant 
skatinti tarptautinį aukštojo mokslo 
matmenį, preliminari 1 000 000 000 EUR
suma pagal įvairias išorės veiksmų 
priemones (Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Europos partnerystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
Partnerystės priemonę ir Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš ES 
nepriklausančių šalių ar į jas, ir 
bendradarbiavimui bei dialogui politikos 
klausimais su tų šalių valdžios 
institucijomis ir organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimui bus taikomos Reglamento 
„Erasmus visiems“ nuostatos.

Or. de
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Pakeitimas 82
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Albanija Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 83
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo antras punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Bosnija ir Hercegovina Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 84
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo ketvirtas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kosovas* Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 85
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

* Pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1244/1999.

Išbraukta.

Or. de


