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Pakeitimas 36
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant stiprinti ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Indija, Kinija ir 
vidutines pajamas gaunančių šalių grupei 
priklausančiomis Azijos bei Lotynų 
Amerikos šalimis tose srityse, kurioms 
netaikoma vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė, buvo imtasi parengiamųjų 
veiksmų, kaip antai verslo dialogų, 
prekybos skatinimo ir mokslinių mainų;

(5) parengiamieji veiksmai, kaip antai 
viešųjų ar privačiųjų ekonominių 
partnerių dialogai ir moksliniai mainai, 
turėtų padėti stiprinti ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Indija, Kinija ir 
vidutines pajamas gaunančių šalių grupei 
priklausančiomis Azijos bei Lotynų 
Amerikos šalimis tose srityse, kurioms 
netaikoma vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 37
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungai svarbu plėtoti santykius su 
partneriais, kurie vis aktyviau dalyvauja 
tarptautinėje ekonomikoje ir prekyboje, 
Pietų šalių tarpusavio prekyboje ir 
bendradarbiavimo veikloje, daugiašaliuose 
forumuose, įskaitant Dvidešimties finansų 
ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę 
(G20), užtikrinant pasaulinę valdyseną ir 
sprendžiant pasaulines problemas. Sąjunga 
turi stiprinti visapusiškus partnerystės 
ryšius su naujais tarptautinės arenos 
dalyviais, kad galėtų remti stabilią ir 
įtraukią tarptautinę santvarką, siekti kurti 
bendras visuotines viešąsias gėrybes, ginti 
svarbiausius ES interesus ir didinti 

(7) Sąjungai svarbu plėtoti santykius su 
partneriais, kurie vis aktyviau dalyvauja 
tarptautinėje ekonomikoje ir prekyboje, 
Pietų šalių tarpusavio prekyboje ir 
bendradarbiavimo veikloje, daugiašaliuose 
forumuose, įskaitant Dvidešimties finansų 
ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę 
(G20), užtikrinant pasaulinę valdyseną ir 
sprendžiant pasaulines problemas. Sąjunga 
turi stiprinti visapusiškus partnerystės 
ryšius su naujais tarptautinės arenos
dalyviais, kad galėtų remti stabilią ir 
įtraukią tarptautinę santvarką, siekti kurti 
bendras visuotines viešąsias gėrybes, 
skatinti puoselėti pagrindines ES vertybes
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informuotumą apie ES šiose valstybėse; ir didinti informuotumą apie ES šiose 
valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 38
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims, kuriose Sąjunga 
turi svarbių interesų, atitinkančių šio 
reglamento tikslus;

(9) nors pasaulinio masto veikėjams bus 
skiriamas ypatingas dėmesys, šio 
reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti 
visą pasaulį, kad būtų galima remti 
bendradarbiavimo priemones, skirtas 
besivystančioms šalims tais atvejais, kai 
esama svarbių abipusių interesų, 
atitinkančių šio reglamento tikslus;

Or. en

Pakeitimas 39
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kova su klimato kaita yra pripažįstama 
vienu svarbiausių Sąjungos uždavinių; tai 
sritis, kurioje būtina imtis skubių 
tarptautinių veiksmų. Remiantis Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ išreikštu ketinimu bent 20 proc. 
padidinti klimato problemoms spręsti 
skiriamą Sąjungos biudžeto dalį, šis 
reglamentas turėtų padėti siekti minėto 
tikslo;

(12) kova su klimato kaita yra pripažįstama 
vienu svarbiausių Sąjungos uždavinių; tai 
sritis, kurioje būtina imtis skubių 
tarptautinių veiksmų. Remiantis Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ išreikštu ketinimu bent 20 proc. 
padidinti klimato problemoms spręsti 
skiriamą Sąjungos biudžeto dalį, šis 
reglamentas turėtų padėti siekti minėto 
tikslo; šis reglamentas taip pat turėtų 
padėti į tarptautinių mainų organizavimo 
taisykles įtraukti būtinas su ekologija ir 
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klimatu susijusias idėjas;

Or. fr

Pakeitimas 40
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti 
savo interesus palaikydama santykius su 
trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti lanksčiai 
ir tinkamu laiku reaguoti į kintančius ir 
(arba) nenumatytus poreikius priimdama 
specialias orientacinėse daugiametėse 
programose nenumatytas priemones;

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti 
savo interesus ir apsaugoti savo 
investicijas palaikydama santykius su 
trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti lanksčiai 
ir tinkamu laiku reaguoti į kintančius ir 
(arba) nenumatytus poreikius priimdama 
specialias orientacinėse daugiametėse 
programose nenumatytas priemones;

Or. es

Pakeitimas 41
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti 
savo interesus palaikydama santykius su 
trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti lanksčiai 
ir tinkamu laiku reaguoti į kintančius 
ir (arba) nenumatytus poreikius priimdama 
specialias orientacinėse daugiametėse 
programose nenumatytas priemones;

(17) Sąjunga, siekdama veiksmingiau remti 
abipusius interesus palaikydama santykius 
su trečiosiomis šalimis, turėtų gebėti 
lanksčiai ir tinkamu laiku reaguoti į 
kintančius ir (arba) nenumatytus poreikius 
priimdama specialias orientacinėse 
daugiametėse programose nenumatytas 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 42
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti ES ir abipusius interesus. Pagal šią 
partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

1. Šiuo reglamentu nustatoma 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
partnerystės priemonė, siekiant stiprinti ir 
remti ES vertybes ir abipusius interesus. 
Pagal šią partnerystės priemonę remiamos 
priemonės, kuriomis veiksmingai ir 
lanksčiai siekiama tikslų palaikant 
Sąjungos dvišalius, regioninius arba 
daugiašalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir sprendžiamos pasaulinės 
problemos.

Or. en

Pakeitimas 43
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas,
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant. 
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama 
pagal tai, kaip svarbiausios šalys 
partnerės perima strategijos „Europa 
2020“ politikos kryptis ir tikslus;

a) remti Sąjungos dvišalio, regioninio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
partnerystės strategijas skatinant dialogus 
politikos klausimais, formuojant bendrus 
požiūrius į tokias pasaulines problemas 
kaip energetinis saugumas, socialinės 
nelygybės mažinimas, klimato kaita ir 
aplinkos apsauga, ir bendrai jas 
sprendžiant;

Or. en
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Pakeitimas 44
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį remiant Sąjungos 
dvišalio, regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant. 
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
tai, kaip svarbiausios šalys partnerės 
perima strategijos „Europa 2020“ politikos 
kryptis ir tikslus;

a) įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinį matmenį siekiant padidinti 
Sąjungos vidaus ir išorės politikos 
savitarpio papildomumą, ypač inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir konkurencingumo 
srityse, remiant Sąjungos dvišalio, 
regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo partnerystės strategijas, 
skatinant dialogus politikos klausimais, 
formuojant bendrus požiūrius į tokias 
pasaulines problemas kaip energetinis 
saugumas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, ir bendrai jas sprendžiant. 
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 
tai, kaip svarbiausios šalys partnerės 
perima strategijos „Europa 2020“ politikos 
kryptis ir tikslus;

Or. it

Pakeitimas 45
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse. Pažanga
siekiant šio tikslo vertinama pagal Sąjungai 
tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 

b) gerinti Europos bendrovių, visų pirma 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), 
patekimą į trečiųjų šalių rinkas visame 
pasaulyje, didinti jų prekybos apimtis, 
šalinti kliūtis prekybai ir investicijoms, 
kovojant ir su nepagrįstomis 
protekcionistinėmis priemonėmis bei 
reglamentavimo kliūtimis, tuo tikslu taip 
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pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

pat skatinant laikytis tarptautinių 
standartų, gerinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą bei sukurti saugią aplinką 
investicijoms ir naujų prekybos galimybių,
užmezgant ekonominės partnerystės ryšius,
bendradarbiaujant verslo bei reguliavimo 
srityse ir įgyvendinant paramos MVĮ 
internacionalizavimui programas bei 
priemones; pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal Sąjungai tenkančią 
užsienio prekybos su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis dalį ir pagal prekybos 
bei investicijų srautus į visas šalis 
partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

Or. it

Pakeitimas 46
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse. Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal Sąjungai 
tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai 
taikomi veiksmai, programos ir priemonės 
pagal šį reglamentą;

b) skatinti sąžiningos ir teisingos prekybos 
bei investicijų ryšių srityse taikyti aukštus 
socialinius ir aplinkos apsaugos 
standartus užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse. Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama, inter alia,
pagal Sąjungai tenkančią užsienio 
prekybos su svarbiausiomis šalimis 
partnerėmis dalį, prekybos su šalimis 
partnerėmis ir tarpusavio investicijų 
srautų pusiausvyrą ir pagal prekybos 
sertifikavimo priemonių, kurioms 
konkrečiai taikomi veiksmai, programos ir 
priemonės pagal šį reglamentą, taikymo 
sritį;

Or. en
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Pakeitimas 47
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybos, investicijų bei 
verslo galimybes užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius ir bendradarbiaujant 
verslo bei reguliavimo srityse. Pažanga 
siekiant šio tikslo vertinama pagal 
Sąjungai tenkančią užsienio prekybos su 
svarbiausiomis šalimis partnerėmis dalį ir 
pagal prekybos bei investicijų srautus į 
šalis partneres, kurioms konkrečiai taikomi 
veiksmai, programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą;

b) plėtoti viešojo ir privačiojo sektorių 
įmonių prekybą, investicijas ir 
bendradarbiavimą užmezgant ekonominės 
partnerystės ryšius, organizuojant 
mokymus ir bendradarbiaujant reguliavimo 
srityje. Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal šalių partnerių tarpusavio
mainų didėjimą ir pagal prekybos bei 
investicijų srautus į šalis partneres, 
kurioms konkrečiai taikomi veiksmai, 
programos ir priemonės pagal šį 
reglamentą, ir iš jų;

Or. en

Pakeitimas 48
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Formuodama politiką, atlikdama 
strateginį planavimą bei programavimą ir 
įgyvendindama priemones, Sąjunga šiuo 
reglamentu siekia užtikrinti darną ir 
nuoseklumą su kitomis išorės veiksmų 
sritimis, visų pirma su besivystančioms 
šalims skirta vystomojo bendradarbiavimo 
priemone ir su kitomis svarbiomis 
Sąjungos politikos kryptimis.

4. Formuodama politiką, atlikdama 
strateginį planavimą bei programavimą ir 
įgyvendindama priemones, Sąjunga šiuo 
reglamentu siekia užtikrinti darną ir 
nuoseklumą su kitomis išorės veiksmų 
sritimis, visų pirma su besivystančioms 
šalims skirta vystomojo bendradarbiavimo 
priemone pagal savo politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą, 
kuris įtvirtintas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, ir su 
kitomis svarbiomis Sąjungos politikos 
kryptimis.



PE489.708v01-00 10/16 AM\903553LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 49
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Pagal šį reglamentą finansuojamos 
priemonės, kai tinka, grindžiamos 
bendradarbiavimo politika, nustatyta 
tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir 
atitinkamų trečiųjų šalių bei regionų 
susitarimai, deklaracijos ir veiksmų planai, 
ir siejamos su tomis sritimis, kuriose 
Sąjunga turi konkrečių interesų, politikos 
prioritetų bei strategijų.

5. Pagal šį reglamentą finansuojamos 
priemonės, kai tinka, grindžiamos 
bendradarbiavimo politika, nustatyta 
tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir 
atitinkamų trečiųjų šalių bei regionų 
susitarimai, deklaracijos ir veiksmų planai, 
ir siejamos su tomis sritimis, kuriose 
Sąjunga puoselėja konkrečias vertybes ir 
turi konkrečių politikos prioritetų bei 
strategijų.

Or. en

Pakeitimas 50
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta reglamento, kuriuo 
sukuriama programa „Erasmus visiems“, 
13 straipsnio 2 dalyje, siekiant skatinti 
tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, 
preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal 
įvairias išorės veiksmų priemones 
(Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, 
Europos kaimynystės priemonę, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, 
partnerystės priemonę ir Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš ES 
nepriklausančių šalių ir į jas, ir 

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

bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių vietos, regioninės ir 
nacionalinės valdžios institucijomis ir 
kitomis organizacijomis. Šių lėšų 
naudojimui taikomos reglamento, kuriuo 
sukuriama programa „Erasmus visiems“, 
nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 51
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prekybos, įskaitant Pietų šalių tarpusavio 
prekybą, santykių ir prekybos integracijos 
procesų palengvinimas (ir parama jiems), 
Sąjungos investicijų srautų ir ekonominės 
partnerystės ryšių rėmimas, be kita ko, 
ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms;

c) prekybos, įskaitant Pietų šalių tarpusavio 
prekybą, ir ekonominių santykių bei
prekybos integracijos procesų 
palengvinimas (ir parama jiems), prekybos 
santykių su besiformuojančiais Sąjungos 
požiūriu strateginiais makroregionais 
gilinimas ir Sąjungos investicijų srautų ir 
ekonominės partnerystės ryšių rėmimas, be 
kita ko, ypatingą dėmesį skiriant
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
paramos MVĮ internacionalizavimui 
veiksmai ir priemonės (įskaitant 
profesinio mokymo ir informavimo 
programas bei pagalbos tarnybas 
trečiosiose rinkose); intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos gerinimas, 
dialogo norminimo ir reglamentavimo 
srityse stiprinimas, patekimo į trečiųjų 
šalių rinkas palengvinimas;

Or. it

Pakeitimas 52
Marielle de Sarnez
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos ir trečiųjų šalių politinės, 
ekonominės, reguliavimo, aplinkos, 
socialinės, mokslinių tyrimų ir kultūros 
srities subjektų bei nevyriausybinių 
organizacijų dialogų politikos klausimais ir 
dialogų konkrečiuose sektoriuose rėmimas;

d) Sąjungos ir trečiųjų šalių politinės, 
ekonominės, reguliavimo, aplinkos, 
socialinės, mokslinių tyrimų ir kultūros 
srities subjektų bei nevyriausybinių 
organizacijų ir regioninės bei vietos 
valdžios institucijų ir jų asociacijų dialogų 
politikos klausimais ir dialogų 
konkrečiuose sektoriuose rėmimas;

Or. fr

Pakeitimas 53
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, užimtumas ir socialinė politika, 
tvarus vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą ir įmonių socialinę atsakomybę, 
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, 
turizmas, informacinės ir ryšių 
technologijos, sveikata, teisingumas, 
muitinės, mokesčiai, finansai, statistika ir 
bet kurios kitos konkretiems Sąjungos 
interesams arba abipusiams Sąjungos ir 
trečiųjų šalių interesams svarbios sritys;

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, užimtumas ir socialinė politika, 
tvarus vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą ir įmonių socialinę atsakomybę, 
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, 
turizmas, informacinės ir ryšių 
technologijos, sveikata, teisingumas, 
muitinės, intelektinės nuosavybės teisės, 
duomenų apsauga, mokesčiai, finansai, 
statistika ir bet kurios kitos konkretiems 
Sąjungos interesams arba abipusiams 
Sąjungos ir trečiųjų šalių interesams 
svarbios sritys;

Or. es
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Pakeitimas 54
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, užimtumas ir socialinė politika, 
tvarus vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą ir įmonių socialinę atsakomybę, 
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, 
turizmas, informacinės ir ryšių 
technologijos, sveikata, teisingumas, 
muitinės, mokesčiai, finansai, statistika ir 
bet kurios kitos konkretiems Sąjungos 
interesams arba abipusiams Sąjungos ir 
trečiųjų šalių interesams svarbios sritys;

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, užimtumas ir socialinė politika, 
tvarus vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą, socialinės nelygybės mažinimą
ir įmonių socialinę atsakomybę, Pietų šalių 
tarpusavio prekyba ir bendradarbiavimas, 
švietimas, kultūra, turizmas, informacinės 
ir ryšių technologijos, sveikata, 
teisingumas, muitinės, mokesčiai, finansai, 
statistika ir bet kurios kitos konkretiems 
Sąjungos interesams arba abipusiams 
Sąjungos ir trečiųjų šalių interesams 
svarbios sritys;

Or. en

Pakeitimas 55
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, užimtumas ir socialinė politika, 

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, energetika, 
transportas, mokslas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, regioninės bei vietos valdžios 
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tvarus vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą ir įmonių socialinę atsakomybę, 
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, 
turizmas, informacinės ir ryšių 
technologijos, sveikata, teisingumas, 
muitinės, mokesčiai, finansai, statistika ir 
bet kurios kitos konkretiems Sąjungos 
interesams arba abipusiams Sąjungos ir 
trečiųjų šalių interesams svarbios sritys;

institucijų ir pilietinės visuomenės 
stiprinimas, užimtumas ir socialinė 
politika, tvarus vystymasis, įskaitant 
deramo darbo skatinimą ir įmonių socialinę 
atsakomybę, Šiaurės bei Pietų šalių ir
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, profesinis 
mokymas, kultūra, turizmas, vietos 
vystymasis, informacinės ir ryšių 
technologijos, sveikata, teisingumas, 
muitinės, mokesčiai, finansai, statistika ir 
bet kurios kitos konkretiems Sąjungos 
interesams arba abipusiams Sąjungos ir 
trečiųjų šalių interesams svarbios sritys;

Or. fr

Pakeitimas 56
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Sąjungos pažinimo, suvokimo ir 
matomumo trečiosiose šalyse didinimas.

g) Sąjungos pažinimo ir suvokimo 
didinimas, taip pat jos galimybių sudaryti 
sąjungas su trečiosiomis šalimis kai 
kuriems jos pagrindiniams tikslams 
pasiekti (pvz., dėl aplinkos apsaugos, 
kultūrų įvairovės, kovos su pinigų 
plovimu) didinimas.

Or. en

Pakeitimas 57
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a PRIEDAS
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2014–2020 M. LAIKOTARPIO 
ORIENTACINIS FINANSINIS 
PAKETAS
Nustatomas toks orientacinės finansavimo 
sumos (1 131 000 000 EUR) paskirstymas
pagal konkrečius tikslus:
– tikslui Nr. 1 (strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinio aspekto įgyvendinimas): 
43 proc.;
– tikslui Nr. 2 (gerinti Europos bendrovių 
patekimą į rinką ir didinti jų prekybos, 
investicijų bei verslo galimybes): 30 proc.;
– tikslui Nr. 3 (gerinti Sąjungos ir jos 
vaidmens pasaulyje supratimą ir didinti 
žinomumą): 18 proc.; ir
– nepriskirtam rezervui (kuris bus 
paskirstytas visiems trims tikslams, 
planuojant pagal poreikius): 5 proc.

Or. it

Pakeitimas 58
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a PRIEDAS
2014–2020 M. LAIKOTARPIO 
ORIENTACINIS LĖŠŲ 
PASKIRSTYMAS
Nustatomas toks bendrų lėšų 
(1 131 000 000 EUR) paskirstymas pagal 
konkrečius tikslus:
Tikslas Nr. 1 (įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ tarptautinį aspektą): 
53 proc.;
Tikslas Nr. 2 (skatinti sąžiningos ir 
teisingos prekybos bei investicijų ryšių 
srityse taikyti aukštus socialinius ir 
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aplinkos apsaugos standartus): 20 proc.;
Tikslas Nr. 3 (skatinti visuotinį Sąjungos 
ir jos vaidmens pasaulyje supratimą ir 
žinomumą): 18 proc. ir
Nepaskirstytas rezervas (bus naudojamas 
pagal pirmiau išvardytus tris tikslus 
įgyvendinamoms programoms, 
atsižvelgiant į lėšų joms poreikį): 5 proc.

Or. en


