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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi demokratiška, stabili, klestinti ir taiki platesnė erdvė aplink Europą yra bendras 
interesas, Europos kaimynystės politika (EKP) yra labai svarbi priemonė ES kaimyninių šalių 
stabilumui užtikrinti ir ji prisideda prie visų saugumo ir pažangos. Europos kaimynystės 
priemonė, kaip ES politikos kaimynų atžvilgiu įgyvendinimo priemonė, turėtų būti 
grindžiama tokiomis pagrindinėmis vertybėmis kaip demokratija ir teisinė valstybė, tačiau 
kartu šia priemone turi būti sukurti konkrečių tikslų, pvz., užimtumo kūrimo ir socialinės 
apsaugos užtikrinimo, sudarančių sąlygas ateityje didinti šių šalių galias ir integracinį augimą, 
įgyvendinimo būdai. Visame pasaulyje savo socialiniu modeliu pagarsėjusi ES turi unikalios 
patirties, kuria gali dalytis ir kurią gali pasiūlyti.

Europos kaimynystės priemonė turi būti pertvarkyta ir turi būti nustatytos veiksmingesnės nei 
ankstesnėje priemonėje priemonės lėšų skyrimo sąlygos, siekiant tinkamai ir lanksčiai 
reaguoti į pokyčius ir spręsti praeities problemas šalyse partnerėse. Jei bus taikomi 
sąlygiškumo ir „daugiau už daugiau“ principai, pirmenybė turėtų būti teikiama pažangai 
socialiniai klausimai, kurie rodo visuomenės orumą ir esminę pažangą.

Todėl dėl siūloma nemažai šio reglamento pakeitimų, kuriais socialiniai tikslai nustatomi kaip 
būtina sąlyga finansinei pagalbai, siekiant atspindėti Lisabonos sutarties ir ypač jos 
įžymiosios socialinės apsaugos sąlygos turinį ir esmę (SESV 9 straipsnį, kuriame teigiama, 
kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos 
apsauga“).

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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, pagrindinių socialinių teisių 
ir teisinės valstybės principus, kuriais ji 
grindžiama;
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Or. en

Pakeitimas 2

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, 
socialinės apsaugos, rinkos ekonomikos 
principų ir darnaus vystymosi vertybes;

Or. en

Pakeitimas 3

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 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, užimtumo skatinimo ir 
stebėsenos priemones ir kitas 
bendradarbiavimo sritis;

Or. en
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Pakeitimas 4

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 ir 
socialinis teisingumas turėtų būti 
kompleksinis tikslas imantis visų veiksmų 
pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Sąjungai ir jos partnerėms labai 
svarbus bendradarbiavimas dėl 
kontroliuojamo apykaitinio judumo, 
užtikrinančio sąžiningą migraciją ir kovą 
su kontrabanda ir išnaudojimu.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22c) Šio reglamento tikslai turėtų būti 
pilietinės visuomenės stiprinimas ir 
dialogas su socialiniais partneriais bei 
parama būtiniems struktūriniams 
ekonominiams, socialiniams ir švietimo 
tobulinimams šalyse partnerėse.

Or. en

Pakeitimas 8

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, 
socialinio teisingumo principus, kurti 
tvirtą ir tvarią demokratiją, laisvą 
žiniasklaidą, skatinti gerą valdymą, kurti 
klestinčią pilietinę visuomenę, įtraukiant 
socialinius partnerius ir plėtoti socialinį 
dialogą;

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) siekti deramų darbo vietų kūrimo, 
socialinės apsaugos, atitinkamo darbo 
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politikos, įskaitant švietimo ir mokymo 
programas, darbuotojų teisių apsaugą, 
darbo rinkos pažeidimų sprendimą ir 
TDO standartų laikymosi užtikrinimą, 
tobulinimo;

Or. en

Pakeitimas 10

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 taikant specialią 
paramą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms 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;

Or. en

Pakeitimas 11

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, ypač kontroliuojamam 
apykaitiniam judumui, kuriuo 
sukuriamos sąlygos dalytis reikalinga 
patirtimi, išvengiant galimo protų 
nutekėjimo ir užtikrinant lygybės principą, 
skatinti tiesioginius žmonių ryšius ir 
patenkinti darbdavių poreikį įgūdžiams ir 
darbo galimybėms konkrečiame regione 
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esamais įgūdžiais;

Or. en

Pakeitimas 12

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, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, tvarią kaimo plėtrą, kovos su 
klimato kaita veiksmus ir atsparumą 
gaivalinėms nelaimėms;

Or. en

Pakeitimas 13

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 pasitikėjimo stiprinimo, 
neteisėtos migracijos kontrolės, siekiant 
užkirsti kelią migrantų patiriamai rizikai, 
įskaitant neteisėtą elgesį su jais ir prastas 
gyvenimo sąlygas, ir kitas priemones, 
kuriomis būtų prisidedama prie saugumo ir 
konfliktų prevencijos bei sprendimo;

Or. en
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Pakeitimas 14

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, aa, 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 
socialinės apsaugos klausimų 
reglamentavimo sistemą, tinkamai 
stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį ir įpareigojimą, pagal kurį 
socialiniams partneriams ir pilietinei 
visuomenei turi būti leidžiama dalyvauti 
socialiniame dialoge ir su jomis turi būti 
konsultuojamasi prieš priimant teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
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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.

partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus ir 
socialinėms 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.

Or. en


