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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamosios dalies išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

__________________ __________________
1Pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1244/1999.

1Šio statuso suteikimas nedaro poveikio 
pozicijoms dėl statuso ir atitinka JT ST 
rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio 
Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo 
nepriklausomybės deklaracijos.

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(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, skatinti lyčių lygybę bei 
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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;

nediskriminavimą ir įgyvendinti 
bendruosius ES romų integracijos 
nacionalinių strategijų principus. 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 3

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 savo teikiamos pagalbos ir kitų 
tarptautinių institucijų ir paramos teikėjų 
pagalbos atitiktį, nuoseklumą ir derinimą, 
visų pirma rengdamos reguliarias 
konsultacijas ir dažnai keisdamosi 
informacija įvairiais pagalbos teikimo ciklo 
etapais;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 

(12) pagalbos tikslai turėtų būti apibrėžti 
preliminariuose atskiros šalies ir kelių šalių 
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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 
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;

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 
siekiant tenkinti naujus poreikius, suteikti 
paskatas gerinti veiklą ir padidinti vidaus 
ir tarptautinių investicijų apimtis. 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 5

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 

(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 valdymo, kurį vykdytų pagalbą 
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vykdytų pagalbą gaunančios šalys, turėtų 
būti laipsniškas ir atitikti kiekvienos 
pagalbą gaunančios šalies gebėjimus;

gaunančios šalys, turėtų būti laipsniškas ir 
atitikti kiekvienos pagalbą gaunančios 
šalies gebėjimus, sumažėjus šiems 
pajėgumams valdymas turėtų būti 
grąžintas Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 6

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, arba nebesilaiko politinių 
sprendimų priėmimo reikalavimų dėl 
pagalbos arba jos administracinio 
valdymo, Taryba Komisijos pasiūlymu 
turėtų turėti galimybę imtis atitinkamų 
priemonių padėčiai ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Vyrų ir moterų lygybė ir lyčių 
aspekto integravimas turi būti skatinami 
visuose Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės (PNPP) taikymo etapuose, 
įskaitant jos planavimą, įgyvendinimą, 
stebėseną ir vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) socialinių partnerių pajėgumų 
didinimas plėtojant socialinį dialogą;

Or. en

Pakeitimas 9

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, socialinės bei 
ekonominės srities partnerystės plėtrai ir 
atitinkamų konsultavimosi sistemų, skirtų 
struktūruotam dialogui su valdžia rengti, 
steigimui;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) susitaikymo, taikos kūrimo ir 
pasitikėjimo stiprinimo priemonėms.

vi) susitaikymo bei taikos kūrimo vietos, 
nacionaliniu ir regiono lygmeniu ir 
pasitikėjimo stiprinimo priemonėms ir 
geriems kaimyniniams santykiams.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Teikti paramą ekonominiam, 
socialiniam ir teritoriniam vystymuisi 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo, inter alia:

b) Teikti paramą ekonominiam, 
socialiniam ir teritoriniam vystymuisi 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo pagal strategiją „Europa 2020 
m.“, inter alia:

Or. en

Pakeitimas 12

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 bei laikantis įmonių 
socialinės atsakomybės principų;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) skatinant kokybišką užimtumą ir 
vystant žmogiškąjį kapitalą;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Stiprinti pagalbą gaunančių šalių 
gebėjimus vykdyti narystės 
įsipareigojimus, remiant laipsnišką jų teisės 
aktų derinimą su acquis communautaire, 
struktūrinių, sanglaudos, žemės ūkio ir 
kaimo plėtros fondų nuostatomis bei 
Sąjungos politikos kryptimis, taip pat jų 
priėmimą, įgyvendinimą ir vykdymą.

c) Stiprinti pagalbą gaunančių šalių 
gebėjimus vykdyti narystės 
įsipareigojimus, remiant laipsnišką jų teisės 
aktų derinimą su Bendrijos teisynu, 
struktūrinių, sanglaudos, žemės ūkio ir 
kaimo plėtros fondų nuostatomis bei 
Sąjungos politikos kryptimis, taip pat jų 
priėmimą, įgyvendinimą ir vykdymą; 
aktyviai remiant vykdymo ir stebėsenos 
mechanizmus, kuriais užtikrinamas pagal 
bendrijos teisyną, tarptautinius standartus 
ir įsipareigojimus nustatytų reikalavimų 
įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Stiprinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant 
bendruomenių pajėgumus vykdyti 
iniciatyvas ir įtraukiant vietos ir regiono 
paramos gavėjus, taip pat remti tinkamas 
sektoriaus ir įmonių struktūras, MVĮ šiais 
lygmenimis ir investicijas į kaimo 
vietoves.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 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,
administracinių gebėjimų srityse ir 
socialinio bei pilietinio dialogo kokybę;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 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;

– ekonominių reformų pažangą; socialinės 
ir ekonominės plėtros strategijų 
pagrįstumą, veiksmingumą ir socialinį 
teisingumą; pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo bei kokybiškų darbo 
vietų kūrimo priemonių, įskaitant viešojo 
sektoriaus investicijas, remiamas pagal 
PNPP, vykdymo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teisyno dalį, suderintą su acquis; 
Sąjungos modelio institucinės reformos 
pažangą, įskaitant perėjimą prie pagal šį 
reglamentą teikiamos pagalbos 

– teisyno dalį, suderintą su acquis, įkaitant 
jo įgyvendinimo ataskaitą; Sąjungos 
modelio institucinės reformos pažangą, 
įskaitant perėjimą prie pagal šį reglamentą 
teikiamos pagalbos decentralizuoto 
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decentralizuoto valdymo; valdymo;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Turi būti skatinamos galimybės siekti 
konkrečių tikslų įgyvendinimo pažangos 
derinant skirtingoms politikos sritims tuo 
pačiu metu skiriamą pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Pirmoje pastraipoje minima pagalba, 
skiriama visoms politikos sritims, ypač 
turėtų atsižvelgti į pažeidžiamiausių 
piliečių poreikius ir tuos piliečius, 
kuriems labiausiai gresia skurdas ir 
(arba) socialinė atskirtis.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama padidinti pagalbos teikimo 4. Siekdama padidinti pagalbos teikimo 
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veiksmingumą ir efektyvumą ir išvengti 
dvigubo finansavimo, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imasi reikiamų veiksmų, kad būtų 
užtikrintas geresnis veiklos koordinavimas 
ir derinimas su daugiašalėmis ir 
regioninėmis organizacijomis bei 
subjektais, pvz., tarptautinėmis finansų 
įstaigomis, Jungtinių Tautų agentūromis, 
fondais bei programomis ir Sąjungai 
nepriklausančiais pagalbos teikėjais.

veiksmingumą ir efektyvumą ir išvengti 
dvigubo finansavimo, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imasi reikiamų veiksmų, kad būtų 
užtikrintas geresnis veiklos koordinavimas 
ir derinimas su daugiašalėmis ir 
regioninėmis organizacijomis bei 
subjektais, pvz., tarptautinėmis finansų 
įstaigomis, Europos Taryba, Jungtinių 
Tautų agentūromis, fondais bei 
programomis ir Sąjungai nepriklausančiais 
pagalbos teikėjais bei privačiojo sektoriaus 
iniciatyvomis.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Rengdama, įgyvendindama ir 
kontroliuodama pagalbą pagal šį 
reglamentą, Komisija iš esmės palaiko 
partnerystės ryšius su pagalbą 
gaunančiomis šalimis. Prireikus šioje 
partnerystėje dalyvauja kompetentingos 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos, ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, pilietinės visuomenės atstovai ir 
nevalstybiniai veikėjai.

5. Rengdama, įgyvendindama ir 
kontroliuodama pagalbą pagal šį 
reglamentą, Komisija iš esmės palaiko 
partnerystės ryšius su pagalbą 
gaunančiomis šalimis. Iš esmės šioje 
partnerystėje aktyviai dalyvauja 
kompetentingos nacionalinės, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės 
atstovai ir nevalstybiniai veikėjai.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonei skirtą bendrą strateginę 
programą. PNPP bendroje strateginėje 
programoje remiantis plėtros politikos 
politiniais prioritetais numatomi 
pagrindiniai veiksmai, kuriems įgyvendinti 
galima gauti pagalbą pagal šį reglamentą.

1. Komisija nustato Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonei skirtą bendrą strateginę 
programą. PNPP bendroje strateginėje 
programoje remiantis plėtros politikos ir 
strategijos „Europa 2020“ politiniais 
prioritetais numatomi pagrindiniai 
veiksmai, kuriems įgyvendinti galima gauti 
pagalbą pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija turi įtraukti pilietinę 
visuomenę, socialinius partnerius ir 
Europos Parlamentą į PNPP bendrosios 
strateginės programos rengimą ir 
peržiūrą.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba pagal šį reglamentą teikiama 
remiantis atskiros šalies arba kelių šalių 
orientaciniais strategijos dokumentais 
(toliau – strategijos dokumentai), kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 

1. Pagalba pagal šį reglamentą teikiama 
remiantis atskiros šalies arba kelių šalių 
orientaciniais strategijos dokumentais 
(toliau – strategijos dokumentai), kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
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gaunančiomis šalimis arba kitomis 
susijusiomis šalimis, parengia visam 
Sąjungos daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui.

gaunančiomis šalimis arba kitomis 
susijusiomis šalimis ir konsultuodamasi su 
susijusios šalies arba susijusių šalių 
pilietine visuomene ir socialiniais 
partneriais, parengia visam Sąjungos 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strategijos dokumentai apima 
orientacinio lėšų paskirstymo kiekvienai 
Sąjungos politikos sričiai per metus 
duomenis, parengtus remiantis 
5 straipsnyje nurodytoje PNPP bendroje 
strateginėje programoje apibrėžtais 
kriterijais. Numatant orientacinį lėšų 
paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į 
pagalbą gaunančių šalių poreikius, 
gebėjimą panaudoti lėšas ir 
administracinius gebėjimus. Juo taip pat 
suteikiama galimybė patenkinti kylančius 
poreikius ir numatomos paskatos gerinti 
pagalbą gaunančių šalių veiklą 
įgyvendinant daugiametėse orientacinėse 
programose nustatytus tikslus.

3. Strategijos dokumentai apima 
orientacinio lėšų paskirstymo kiekvienai 
Sąjungos politikos sričiai per metus 
duomenis, parengtus remiantis 
5 straipsnyje nurodytoje PNPP bendroje 
strateginėje programoje apibrėžtais 
kriterijais, tai nepanaikina galimybės 
derinti pagalbą, skiriamą skirtingoms 
politikos sritims. Numatant orientacinį lėšų 
paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į 
pagalbą gaunančių šalių poreikius, 
gebėjimą panaudoti lėšas ir 
administracinius gebėjimus. Juo taip pat 
suteikiama galimybė patenkinti kylančius 
poreikius ir numatomos paskatos gerinti 
pagalbą gaunančių šalių veiklą 
įgyvendinant daugiametėse orientacinėse 
programose nustatytus tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, rengdama ir patikslinama 
strategijos dokumentus, atsižvelgia į 
naujausias Europos Parlamento 
rezoliucijas dėl kiekvienos besiruošiančios 
stoti šalies integracijos į Europą. 
Strategijos dokumentai pateikiami 
Europos Parlamentui jo prašymu.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

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 
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 

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 
nepakankama, arba tais atvejais, kai 
politinės arba administracinės aplinkybės 
turi neigiamą poveikį pagalbos valdymui 
arba sprendimų dėl pagalbos priėmimui, 
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 
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priemonių, t. y. visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos pagalbą. Europos 
Parlamentas turi būti visapusiškai ir 
nedelsiant informuojamas apie visus šiuo 
atžvilgiu priimtus sprendimus.

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 29

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 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, o bent 1,5 proc. orientacinės 
finansavimo sumos reikėtų rezervuoti 
pilietinės visuomenės organizacijoms, 
įskaitant Pilietinės visuomenės programą.

Or. en


