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Pakeitimas 16
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės ir teisinės valstybės principus, 
kuriais ji grindžiama;

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir naudodama paramos priemones, jei 
suinteresuotosios trečiosios šalys 
nepadaro pažangos siekdamos 
demokratijos plėtros tikslų, siekia skatinti, 
plėtoti ir įtvirtinti laisvės, demokratijos, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms vertybes bei lygybės ir teisinės 
valstybės principus, kuriais ji grindžiama;

Or. it

Pakeitimas 17
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės ir teisinės valstybės principus, 
kuriais ji grindžiama;

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės (ypatingą dėmesį skirdama 
pažeidžiamų grupių, pvz., mažumų, 
apsaugai) ir teisinės valstybės principus, 
kuriais ji grindžiama;

Or. en
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Pakeitimas 18
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ES suinteresuota prisidėti prie 
kaimyninių šalių demokratijos plėtros, 
tačiau Europos kaimynystės politikos 
plėtotė iš esmės priklauso nuo atitinkamų 
valstybių ir jų tautų noro vadovautis tomis 
pačiomis vertybėmis, kuriomis grindžiama 
Sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 19
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nuo įgyvendinimo pradžios Europos 
kaimynystės politika padėjo gerokai 
sustiprinti santykius su šalimis partnerėmis 
ir gauti apčiuopiamos naudos tiek 
Sąjungai, tiek jos partneriams;

(4) nuo įgyvendinimo pradžios Europos 
kaimynystės politika padėjo gerokai 
sustiprinti santykius su šalimis partnerėmis 
ir gauti apčiuopiamos naudos tiek 
Sąjungai, tiek jos partneriams. Bet turint 
omenyje 2011 m. Šiaurės Afriką apėmusią 
socialinę ir politinę krizę bei dėl jos 
daugelyje šalių vis dar juntamą 
nestabilumą, reikia suintensyvinti 
kaimynystės politikos veiksmus, ypač 
susijusius su jos demokratijos plėtros 
tikslais;

Or. it

Pakeitimas 20
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 
vertybes;

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, užimtumo, 
žmogiškojo kapitalo vystymo, socialinės 
apsaugos, rinkos ekonomikos principų ir 
darnaus vystymosi vertybes;

Or. en

Pakeitimas 21
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 
vertybes;

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 
vertybes, ypatingą dėmesį skirdama 
pilietinei visuomenei stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 22
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis



PE487.961v01-00 6/22 AM\900410LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) be to, svarbu skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia telkiant 
asignavimus pagal Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis ir kitas bendradarbiavimo 
sritis;

(9) be to, svarbu skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia kuo geriau ir 
veiksmingiau koordinuojant suteiktus 
išteklius ir telkiant asignavimus pagal 
Sąjungos biudžeto vidaus ir išorės 
priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis ir kitas bendradarbiavimo 
sritis;

Or. el

Pakeitimas 23
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) be to, svarbu skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia telkiant 
asignavimus pagal Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis ir kitas bendradarbiavimo 
sritis;

(9) be to, svarbu, inter alia, padedant 
Sąjungos agentūroms, skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia telkiant 
asignavimus pagal Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis ir kitas bendradarbiavimo 
sritis;

Or. en

Pakeitimas 24
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas;

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas. Be 
to, Komisija turėtų aiškiai apibrėžti 
Europos kaimynystės politikos prioritetus, 
taip nustatydama pasiektų rezultatų 
vertinimo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 25
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas;

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau ir skaidriau naudoti turimus 
išteklius naudodama finansines priemones 
su sverto poveikiu. Tokį poveikį būtų 
galima padidinti suteikiant galimybę 
naudoti ir pakartotinai panaudoti pagal 
finansines priemones investuotas ir gautas 
lėšas;

Or. el
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Pakeitimas 26
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą;

(21) lyčių lygybė, nediskriminavimas, 
darbuotojų teisės ir socialinė apsauga
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 27
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) pirmenybė taip pat turėtų būti 
teikiama pažeidžiamų grupių teisių 
apsaugai ir socialinei įtraukčiai;

Or. en

Pakeitimas 28
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
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apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą;

apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą. Šiuo tikslu 
šalys partnerės turėtų būti skatinamos 
ratifikuoti visas pagrindines Tarptautinės 
darbo organizacijos darbo teisės 
konvencijas ir su šiomis konvencijomis 
suderinti savo nacionalinės teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 29
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą;

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą ir 
socialinį dialogą, taip pat tarptautiniu 
mastu pripažintų darbo standartų bei 
daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų 
ratifikavimą ir veiksmingą įgyvendinimą;

Or. el

Pakeitimas 30
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sąjunga turėtų remti šalis 
partneres, joms siekiant kurti darbo 
vietas, gerinti įsidarbinimo galimybes, 
kovoti su darbo rinkos problemomis ir 
plėtoti socialinės politikos kryptis;

Or. en
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Pakeitimas 31
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sąjunga turėtų remti šalių partnerių 
pastangas sukurti griežtesnius darbo 
teisės aktus siekiant apsaugoti vaikus nuo 
išnaudojimą skatinančių darbo sąlygų ir 
nedelsiant imtis veiksmų neteisėtam vaikų 
darbui panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 32
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) šio reglamento tikslai, be kita ko, 
turėtų būti pilietinės visuomenės ir 
dialogo su socialiniais partneriais 
stiprinimas, parama reikiamai 
struktūrinei ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai stiprinti ir švietimui 
šalyse partnerėse tobulinti;

Or. en

Pakeitimas 33
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) užtikinti, kad būtų paisoma žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių, teisinės 
valstybės, lygybės principų, kuriama tvirta
ir tvari demokratija, skatinamas geras 
valdymas ir kuriama klestinti pilietinė 
visuomenė, įtraukiant socialinius 
partnerius;

Or. it

Pakeitimas 34
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą, skaidrias procedūras ir 
kurti klestinčią pilietinę visuomenę, 
įtraukiant socialinius partnerius;

Or. el

Pakeitimas 35
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) remti žmogaus teises, pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, socialinio 
teisingumo ir lygybės principus, kurti 
tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti gerą 
valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
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partnerius;

Or. fi

Pakeitimas 36
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ginti pažeidžiamų grupių, pvz., 
mažumų, teises;

Or. en

Pakeitimas 37
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių srityje;

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių srityje; tačiau 
ekonominė integracija turi nesukelti 
nesąžiningos konkurencijos vidaus 
rinkoje;

Or. it

Pakeitimas 38
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių srityje;

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių ir gebėjimų 
ugdymo srityje;

Or. en

Pakeitimas 39
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių srityje;

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, investuojant į socialinę sritį, derinant 
teisės aktus ir priartinant reglamentavimą 
prie Sąjungos ir kitų atitinkamų 
tarptautinių standartų, susijusių su 
institucijų stiprinimu ir investicijomis, visų 
pirma tarpusavio ryšių srityje;

Or. fi

Pakeitimas 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas



PE487.961v01-00 14/22 AM\900410LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui, ypač kontroliuojamam 
apykaitiniam judumui, kuriuo skatinama 
darbdavių gebėjimų poreikius ir darbo 
galimybes suderinti su konkrečiame 
regione turimais gebėjimais, kartu 
užtikrinant lygybės principą, taip pat 
skatinti tiesioginius žmonių ryšius ir 
aktyviai skatinti sudaryti galimybes 
grįžtantiems migrantams rasti darbo ir 
dirbti savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 41
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius, įskaitant pakankamai 
finansiškai remiamas studentų ir 
profesinio mokymo mainų iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 42
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius, inter alia, liberalizuojant 
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vizų tvarką ir skatinant studentų bei 
praktikantų mainus;

Or. en

Pakeitimas 43
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai pagal teisės 
aktus valdomam žmonių judumui ir 
skatinti tiesioginius žmonių ryšius;

Or. it

Pakeitimas 44
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti kurti tvarias darbo vietas, 
gerinti darbo vietų kokybę ir darbuotojų 
teisių apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 45
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms; skatinti pažeidžiamiausių, 
skurdo ir (arba) socialinės atskirties 
grėsmę patiriančių piliečių aktyvią 
įtrauktį ir socialinę sanglaudą ugdant 
pilietinės visuomenės ir socialinių 
partnerių gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 46
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 

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

nedarbą ir užkirsti jiems kelią, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, kad būtų galima 
kurti deramo ir tvaraus darbo vietas; 
skatinti vidaus ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su 
klimato kaita veiksmus ir atsparumą 
gaivalinėms nelaimėms;

Or. el

Pakeitimas 48
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti kultūrinio, etninio ir religinio 
informuotumo ir tolerancijos, pasitikėjimo 
stiprinimo ir kitas priemones, kuriomis 
būtų prisidedama prie saugumo ir konfliktų 
prevencijos bei sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti Europos Sąjungos ir šalių 
partnerių ekonominį konkurencingumą 
įtraukiant projektus ir procedūras, kurios 
geriausiai tinka MVĮ, taip padedant joms 
integruotis į Europos Sąjungos vidaus 
rinką;

Or. fr
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Pakeitimas 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) koordinuoti ES teikiamą paramą MVĮ 
ir raginti megzti ryšius tarp MVĮ šalyse 
partnerėse ir Sąjungos MVĮ; sudaryti 
palankias sąlygas MVĮ projektams ir 
investicijoms šalyse partnerėse, taip pat 
suteikti išteklius, kurie būtų naudojami 
skatinant tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimas 51
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais, įskaitant Sąjungos 
agentūrų pranešimus, apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį ir žmogiškojo kapitalo 
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vystymą, taip pat socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės įsipareigojimą 
dalyvauti socialiniame dialoge ir jų teisę, 
kad su jais būtų konsultuojamasi prieš 
priimant teisės aktus ir politikos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 52
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, žiniasklaidos laisvę, 
teismų nepriklausomumą, žmogaus teisių 
ir mažumų teisių laikymąsi, prekybos 
srautus, taip pat rodiklius, pagal kuriuos 
bus galima vertinti vidaus ekonominius 
skirtumus, įskaitant užimtumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 53
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant
užimtumo lygį.

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, užimtumo 
lygį, užimtumo kokybę, skurdo lygį ir 
pajamų pasiskirstymą.

Or. en

Pakeitimas 54
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
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susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
besimokančiųjų skaičių ir užimtumo lygį.

Or. fi

Pakeitimas 55
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi santykiai su šalimis partnerėmis, 
atitinkami komunikatai, Tarybos išvados ir 
Europos Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 
partnerėmis išvados.

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi santykiai su šalimis partnerėmis, 
atitinkami komunikatai, Tarybos išvados ir 
Europos Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 
partnerėmis išvados, šiuos dokumentus 
aktyviai susiejant su galiojančiais 
Sąjungos vidaus teisės aktais ir politikos 
priemonėmis infrastruktūros, energetikos, 
transporto, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT), užimtumo ir 
socialinės politikos, migracijos, švietimo, 
kultūros, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 56
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų, 
Sąjunga kviečia atitinkamą šalį surengti 
konsultacijas siekiant rasti abiem šalims 
priimtiną sprendimą, išskyrus ypatingos 
skubos atvejus. Jei konsultacijose su 
atitinkama šalimi nerandama abiem šalims 
priimtino sprendimo, jei konsultacijų 
atsisakoma arba yra ypatingos skubos 
atvejis, Taryba gali imtis atitinkamų 
priemonių pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 215 straipsnio 1 dalį, 
kurioms galima visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos paramą.

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms 
principų ir socialinio teisingumo principo, 
Sąjunga kviečia atitinkamą šalį surengti 
konsultacijas siekiant rasti abiem šalims 
priimtiną sprendimą, išskyrus ypatingos 
skubos atvejus. Jei konsultacijose su 
atitinkama šalimi nerandama abiem šalims 
priimtino sprendimo, jei konsultacijų 
atsisakoma arba yra ypatingos skubos 
atvejis, Taryba gali imtis atitinkamų 
priemonių pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 215 straipsnio 1 dalį, 
kurioms galima visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos paramą.

Or. fi


