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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis naujas Užjūrio asociacijos sprendimas – tai svarbus dokumentas užjūrio šalims ir 
teritorijoms, nes jis turi padėti užtikrinti tvarų jų ekonomikos ir visuomenės vystymąsi 
didinant jų konkurencingumą, patenkinant jų poreikius ir atsižvelgiant į jų ypatumus ir 
skirtumus. Čia ypatingas dėmesys turi būti skiriamas profesiniam mokymui ir veiksmams, 
padedantiems sukurti darbo vietas.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT 
vystymąsi galima padidinti stiprinant 
pilietinės visuomenės organizacijas visose 
bendradarbiavimo srityse;

(6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT 
vystymąsi galima padidinti stiprinant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
suteikiant joms didesnę atsakomybę visose 
bendradarbiavimo srityse;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į UŠT geografinę padėtį ir 
nepaisant visų konkrečios geografinės 
srities dalyvių skirtingo statuso Sąjungos 
teisės atžvilgiu, visų šalių naudai bus 
siekiama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir 
bendradarbiavimo su kaimynais, visų 
pirma sutelkiant dėmesį į bendro intereso 
sritis ir ES vertybių ir standartų 
propagavimą;

(7) atsižvelgiant į UŠT geografinę padėtį ir 
nepaisant visų konkrečios geografinės 
srities dalyvių skirtingo statuso Sąjungos 
teisės atžvilgiu, visų šalių naudai bus 
siekiama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir 
bendradarbiavimo su kaimynais, visų 
pirma sutelkiant dėmesį į bendro intereso 
sritis ir ES vertybių ir standartų, ypač 
humanitarinių ir socialinių, propagavimą;



PE500.392v03-00 4/21 PA\920858LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau 
priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant 
mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su 
galimybėmis gauti kuro ir kainų 
nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps 
atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama 
išorės sukrėtimų atveju;

(12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau 
priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant 
mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su 
galimybėmis gauti kuro ir kainų 
nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps 
atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama 
išorės sukrėtimų atveju, ypač turint 
mintyje darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad 
švietimas yra labai svarbus UŠT tvariam 
vystymuisi;

(15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad 
švietimas ir profesinis mokymas yra labai
svarbūs UŠT tvariam vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige 
Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione 

(17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige 
Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione 



PA\920858LT.doc 5/21 PE500.392v03-00

LT

ir čikungunija Indijos vandenyno regione, 
gali turėti didelių neigiamų padarinių 
sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų 
UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų 
darbo našumas, bet ir gali smarkiai 
sumažėti turistų srautai, o turizmas yra 
labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. 
Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir 
darbuotojų migrantų, jie gali infekcines 
ligas pernešti į UŠT. Ir atvirkščiai, dėl 
didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų 
užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti 
Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų 
turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant 
UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai 
priklauso nuo turizmo;

ir čikungunija Indijos vandenyno regione, 
gali turėti didelių neigiamų padarinių 
sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų 
UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų 
darbo našumas, bet ir gali smarkiai 
sumažėti turistų srautai, o turizmas yra 
labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. 
Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir 
darbuotojų migrantų, jie gali infekcines 
ligas pernešti į UŠT. Lengvai ir nuolat 
prieinama darbo medicina galėtų padėti 
mažinti ligų protrūkių mastą. Ir 
atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių 
žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali 
pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu 
užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas 
veiksnys siekiant UŠT ekonomikos 
tvarumo, nes ji labai priklauso nuo 
turizmo;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu 
plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su 
geru valdymu ir kova su organizuotu
nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, 
terorizmu ir korupcija;

(19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu 
plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su 
geru ekonomikos, socialiniu ir mokesčių
valdymu ir kova su organizuotu 
nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, 
terorizmu ir korupcija;

Or. fr
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su 
prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų 
padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo 
ekonominio bei socialinio vystymosi ir 
aplinkosaugos srityse;

(20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su 
prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų 
nuolat padėti siekti tvaraus vystymosi 
tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi 
ir aplinkosaugos srityse;

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) su pasauliniais pokyčiais susijęs 
nuolatinis prekybos liberalizavimo 
procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra 
pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų 
AKR kaimynus bei kitus ekonominius 
partnerius;

(21) su pasauliniais pokyčiais susijęs 
nuolatinis prekybos liberalizavimo 
procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra 
pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų 
AKR kaimynus bei kitus ekonominius 
partnerius. Tai reiškia bendrą atsakomybę 
nuolat į visus partnerystės ir prekybos 
susitarimus, dėl kurių buvo deramasi, 
įtraukti būtinų socialinių standartų 
laikymosi nuostatas;

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į 
pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir 
įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų 

(26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į 
pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir 
įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų 
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rinkos plėtrą ir investicijų galimybes 
gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir 
investicijoms patekti į Sąjungos rinką. Šiuo 
atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT 
palankiausią režimą, nustatytą kitiems 
prekybos partneriams, taikydama 
visapusiškas didžiausiojo palankumo 
statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT 
lankstesnes prekybos santykių galimybes 
apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą 
tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto 
prekybos ekonomikos šalims;

rinkos plėtrą ir investicijų galimybes 
gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir 
investicijoms patekti į Sąjungos rinką ir 
sudarant joms geresnes galimybes 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Šiuo 
atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT 
palankiausią režimą, nustatytą kitiems 
prekybos partneriams, taikydama 
visapusiškas didžiausiojo palankumo 
statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT 
lankstesnes prekybos santykių galimybes 
apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą 
tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto 
prekybos ekonomikos šalims;

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sanitarijos bei fitosanitarijos 
priemonės ir prekybos techninės kliūtys 
gali daryti poveikį prekybai, todėl reikia 
bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba 
susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų 
apimti konkurencijos politiką ir 
intelektinės nuosavybės teises, kurios daro 
poveikį teisingam prekybos pelno 
paskirstymui;

(28) sanitarijos bei fitosanitarijos 
priemonės ir prekybos techninės kliūtys 
gali daryti poveikį prekybai ir užimtumui, 
todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su 
prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat 
turėtų apimti užimtumo politiką, ypač 
skirtą jaunimui, konkurencijos politiką ir 
intelektinės nuosavybės teises, kurios daro 
poveikį teisingam prekybos pelno 
paskirstymui;

Or. fr
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų 
geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos 
vidaus rinkoje ir regioninėse, 
subregioninėse bei tarptautinėse rinkose,
labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų 
sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų 
išteklių ir jų gebėjimų vystymą, mažų ir 
vidutinių įmonių vystymą, ekonomikos 
sektorių įvairinimą ir tinkamos teisinės 
sistemos diegimą, siekiant sukurti 
investicijoms palankią verslo aplinką;

(29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų 
geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos 
vidaus rinkoje ir regioninėse, 
subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, 
labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų 
sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų 
išteklių ir jų gebėjimų vystymą, siūlant 
tinkamą profesinį ir tęstinį mokymą, 
pagalbą mažų ir vidutinių įmonių
vystymui, sudarant geresnes galimybes 
naudotis mikrofinansų priemonėmis ir 
paskolomis, ekonomikos sektorių 
įvairinimą ir tinkamos teisinės sistemos 
diegimą, siekiant sukurti investicijoms 
palankią verslo aplinką Šiuo tikslu 
suderinus EPF lėšas ir bendrame ES 
biudžete numatytas programas ir 
priemones, kuriose gali dalyvauti UŠT, 
būtų padidintos ir racionaliai panaudotos 
numatytos investicijos.

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) darbo vietų kūrimui, švietimui, 
profesiniam mokymui ir sveikatai;

Or. fr
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies g a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galimybių naudotis naujomis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
didinimui;

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, 
Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad 
praneštų savo piliečiams apie asociaciją, 
bei ypač skatindamos UŠT institucijų, 
akademinės bendruomenės, pilietinės 
visuomenės ir verslininkų ir jų dialogo 
partnerių Sąjungoje ryšius ir 
bendradarbiavimą.

1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, 
Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad 
praneštų savo piliečiams apie asociaciją, 
bei ypač skatindamos UŠT institucijų, 
akademinės bendruomenės, pilietinės 
visuomenės, socialinių partnerių ir 
verslininkų ir jų dialogo partnerių 
Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) darbo vietų kūrimą ir profesinį 
mokymą; 

Or. fr
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES 
forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami 
UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir 
Komisijos atstovai. Europos Parlamento 
nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai 
prireikus yra įtraukiami į UŠT ir ES 
forumo darbą;

a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES 
forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami 
UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir 
Komisijos atstovai. Europos Parlamento 
nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai 
yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. Siekiant asociacijos tikslų informacijos 
ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities 
bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT 
inovacijas ir ekonominį augimą, taip pat 
gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą,
taip pat skatinti prieinamumą 
neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų 
pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo 
gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų 
ir paslaugų plėtra naudojant šias 
priemones:

29. Siekiant asociacijos tikslų informacijos 
ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities 
bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT 
inovacijas ir ekonominį augimą,
bendradarbiavimą, žodžio laisvę ir naujų 
darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti piliečių 
ir įmonių kasdienę veiklą, taip pat skatinti 
prieinamumą neįgaliesiems.
Bendradarbiavimu visų pirma siekiama 
padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir 
gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų 
plėtra naudojant šias priemones:

a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri 
neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, 
skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, 
konkurenciją ir vartotojų apsaugą, 
sukūrimas;

a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri 
neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, 
skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, 
konkurenciją ir vartotojų apsaugą, 
sukūrimas;

b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, 
susijusiais su informacinės visuomenės 
skatinimu ir stebėjimu;

b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, 
susijusiais su informacinės visuomenės 
skatinimu ir stebėjimu;

c) keitimasis informacija apie standartus ir c) keitimasis informacija apie standartus ir 
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sąveikos klausimus; sąveikos klausimus;
d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų 
srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų rėmimas;

d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų 
srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų rėmimas;

e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas 
didelį poveikį visuomenei turinčiose 
srityse.

e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas 
didelį poveikį visuomenei turinčiose 
srityse, tokiose kaip švietimas ir profesinis 
mokymas.

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas 
didelį poveikį visuomenei turinčiose 
srityse.

e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas 
didelį poveikį visuomenei turinčiose 
srityse, tokiose kaip švietimas ir profesinis 
mokymas.

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. Siekiant asociacijos tikslų mokslinių 
tyrimų ir naujovių srities 
bendradarbiavimas gali apimti mokslą ir 
technologijas, įskaitant informacijos ir 
ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie 
UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT 
kompetenciją bei pramonės 
konkurencingumą. Pirmiausia 
bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

30. Siekiant asociacijos tikslų mokslinių 
tyrimų ir naujovių srities 
bendradarbiavimas gali apimti mokslą, 
švietimą ir technologijas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijas, siekiant 
prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir 
skatinti UŠT kompetenciją bei pramonės 
konkurencingumą. Pirmiausia 
bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

Or. fr



PE500.392v03-00 12/21 PA\920858LT.doc

LT

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio a a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) su galimybių visiems naudotis 
naujomis technologijomis skatinimu;

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir 
suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu 
ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti 
mokslo, technologijų ir inovacijų diegimo 
veiksmus ir jų taikymą;

b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir 
suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu 
ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti 
mokslo, švietimo, technologijų ir inovacijų 
diegimo veiksmus ir jų taikymą;

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų 
organizacijų ir juridinių asmenų 
dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, 
susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programomis;

d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, MVĮ ir juridinių asmenų 
dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, 
susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programomis ir įmonių 
konkurencingumo programa;

Or. fr
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) UŠT tyrėjų mokymu bei tarptautiniu 
judumu ir mainais.

e) UŠT tyrėjų ir studentų mokymu bei 
tarptautiniu judumu ir tyrėjų bei studentų
mainais.

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir 
Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be 
kita ko, skatinant UŠT jaunimo judumą
mokymosi tikslais ir puoselėjant jaunimo 
tarpusavio supratimą.

2. Asociacijos tikslas – stiprinti UŠT ir 
Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be 
kita ko, skatinant UŠT jaunimo judumą
pirminio, profesinio ir tęstinio mokymo
tikslais ir puoselėjant jaunimo tarpusavio 
supratimą.

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramą UŠT, skirtą švietimo politikai 
apibrėžti ir įgyvendinti.

b) paramą UŠT, skirtą švietimo ir 
profesinio mokymo politikai apibrėžti ir 
įgyvendinti.

Or. fr
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai 
asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, 
galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo 
iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir 
valstybių narių piliečiai.

2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai 
asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, 
galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo ir 
profesinio mokymo iniciatyvose tuo pačiu 
pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo 
įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti 
Sąjungos su švietimu susijusiose 
bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu 
pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo 
įstaigos ir institutai.

3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo ir 
profesinio mokymo įstaigos ir institutai 
galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu 
susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose 
tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių 
švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir 
institutai.

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dialogas daugiausia palaikomas 
keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, 
susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT 
abipusio intereso socialine politika ir teisės 

2. Dialogas daugiausia palaikomas 
keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, 
susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT 
abipusio intereso socialine politika ir teisės 
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aktais. Šiuo klausimu taip pat 
atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., 
kvalifikacijos kėlimas, socialinė apsauga, 
socialinis dialogas, lygios galimybės, 
nediskriminavimas ir prieinamumas 
neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir 
kiti darbo standartai.

aktais. Turėtų būti sudaromos sąlygos 
darbo vietoms kurti, visų pirma MVĮ, 
skatinant taikyti aukštus socialinius 
standartus. Dialogas turės būti palankus 
visoms naujoviškoms priemonėms, kurių 
tikslas – sukurti darbo vietas tose srityse, 
kuriose UŠT turi privalumų, pvz., 
biologinės įvairovės, naudingųjų 
iškasenų, naujųjų technologijų ir su 
prieinamumo gerinimu susijusių sričių. 
Šiuo klausimu taip pat atsižvelgiama į 
tokias sritis kaip, pvz., išankstinis 
užimtumo valdymas, kvalifikacijos 
kėlimas, socialinė apsauga, socialinis 
dialogas, lygios galimybės, 
nediskriminavimas ir prieinamumas 
neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir 
kiti darbo standartai.

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a. Socialinis dialogas ir socialinės 
demokratijos plėtojimas
Siekiant asociacijos tikslų, socialinį 
dialogą skatinti ir socialinę demokratiją 
plėtoti galėtų padėti tokios priemonės:
– veiksmai, kuriais užtikrinamas 
socialinių partnerių mokymas,
– veiksmai, padedantys bendrauti ir 
sukurti erdves, skirtas socialiniam 
dialogui ir socialinei demokratijai skatinti 
ir plėtoti,
– veiksmai, kurie padeda keistis gerąją 
socialine patirtimi regionų ir vietos 
lygmeniu.

Or. fr
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
34 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais 
sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumų 
stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti 
pagrįsti esamomis struktūromis ir skirti 
reaguoti į neįprastus įvykius;

a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais 
sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumų 
stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti 
pagrįsti esamomis struktūromis ir darbo 
medicina ir skirti reaguoti į neįprastus 
įvykius;

Or. fr

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
34 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu 
tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, 
sudarant palankesnes sąlygas ekspertams 
keistis informacija ir skatinant tinkamą 
mokymą;

b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu 
tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, 
sudarant palankesnes sąlygas ekspertams 
keistis informacija ir skatinant tinkamą 
mokymą ir nuotolinės medicinos 
įdiegimą;

Or. fr

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų sveikata ir sauga
Siekiant asociacijos tikslų 
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bendradarbiavimo darbuotojų sveikatos ir 
saugos srityje tikslas – padidinti UŠT 
gebėjimus ligų prevencijos ir nelaimingų 
atsitikimų darbe klausimais tokiomis 
priemonėmis:
– veiksmais, kuriais siekiama atlikti 
tyrimus ir ekspertizes darbuotojų 
sveikatos ir saugos klausimais, 
atsižvelgiant į  atitinkamoms teritorijoms 
būdingą riziką,
– pagalba modernizuojant darbuotojų 
sveikatos ir saugos srities teisės aktus,
– parama rengiant profesinės rizikos 
prevencijos kampanijas.

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
54 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei prekybos susitarimai, dėl kurių 
vyksta derybos su trečiosiomis šalimis, 
gali kelti grėsmę tradiciniams UŠT 
sektoriams, Komisija atlieka išankstinius 
galimų padarinių poveikio tyrimus, 
vadovaudamasi TDO ir JT nustatytais 
kriterijais. Prieš sudarydama minėtuosius 
tarptautinius susitarimus Komisija 
perduoda atliktus išankstinius poveikio 
tyrimus Europos Parlamentui, Tarybai ir 
UŠT vietos ar regionų valdžios 
institucijoms.

Or. fr
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
57 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lengvinant prekybos ar investicijų 
kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato 
kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis 
prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria 
atsinaujinančiąja energiją, energiją 
tausojančiais produktais ir paslaugomis, be 
kita ko, sukuriant politikos sistemas, 
padedančias diegti geriausias turimas 
technologijas ir skatinant standartus, 
kuriais reaguojama į aplinkos ir
ekonominius poreikius ir mažinamos 
prekybos techninės kliūtys;

b) lengvinant prekybos ar investicijų 
kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato 
kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis 
prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria 
atsinaujinančiąja energiją, energiją 
tausojančiais produktais ir paslaugomis, be 
kita ko, sukuriant politikos sistemas, 
padedančias diegti geriausias turimas 
technologijas ir skatinant standartus, 
kuriais reaguojama į aplinkos, ekonominius 
ir socialinius poreikius ir mažinamos 
prekybos techninės kliūtys;

Or. fr

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
57 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis 
tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai 
palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms 
taikomos savanoriškos tvarumo 
užtikrinimo programos, pavyzdžiui, 
sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, 
ekologiniai ženklai ir iš gamtos išteklių 
pagamintų produktų sertifikavimo 
sistemos;

c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis 
tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai 
palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms 
taikomos savanoriškos tvarumo 
užtikrinimo programos, pavyzdžiui, 
sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, 
ekologiniai ir socialiniai ženklai ir iš 
gamtos išteklių pagamintų produktų 
sertifikavimo sistemos;

Or. fr
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
62 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62 straipsnis 62 straipsnis

Vartotojų politika, vartotojų sveikatos 
apsauga ir prekyba

Vartotojų politika, vartotojų sveikatos 
apsauga ir prekyba

Siekiant asociacijos tikslų vartotojų 
politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir 
prekybos srities bendradarbiavimas gali 
apimti vartotojų politikos ir vartotojų 
sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės 
aktų rengimą, siekiant išvengti 
nereikalingų kliūčių prekybai.

Siekiant asociacijos tikslų vartotojų 
politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir 
prekybos srities bendradarbiavimas gali 
apimti galimybes laikinai pripažinti UŠT 
nustatytas taisykles ir procedūras ir
vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos 
apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų 
rengimą, siekiant išvengti nereikalingų 
kliūčių prekybai.

Or. fr

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti 
politiką, būtiną prekybai prekėmis ir 
paslaugomis vystyti, stiprinimą;

a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti 
politiką, būtiną prekybai prekėmis ir 
paslaugomis vystyti, stiprinimą, būtent 
naudojant naujas informacines ir ryšių 
technologijas;

Or. fr
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, 
reguliavimo ir institucinę sistemas ir 
nustatyti būtinas administracines 
procedūras skatinimą;

b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, 
reguliavimo ir institucinę sistemas ir 
nustatyti būtinas administracines 
procedūras skatinimą, siekiant sudaryti 
sąlygas socialiniams standartams gerinti 
ir socialiniam klimatui, kuris būtų 
palankus augimui, sukurti;

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rinkos ir produktų vystymo, įskaitant 
produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;

d) rinkos ir produktų vystymo ir 
įvairinimo, įskaitant produkto kokybės 
gerinimo, palengvinimą;

Or. fr

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių 
įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir 
paslaugomis, vystymo pagalbą;

e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių 
įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir 
paslaugomis, vystymo pagalbą siūlant 
tinkamus mokymus;

Or. fr
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT 
įmonėms paslaugas, susijusias su jų 
eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos 
tyrimus, stiprinimą;

g) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT 
įmonėms paslaugas, susijusias su jų 
eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos 
tyrimus, stiprinimą, geriau panaudojant 
naujas technologijas;

Or. fr


