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Pakeitimas 11
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 
1993 m. birželio mėn. Kopenhagos 
Europos Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos 
narystės nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumoms bei jų 
apsaugą, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
stojimo kriterijus, dėl kurių susitarta 
1993 m. birželio mėn. Kopenhagos 
Europos Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos 
narystės nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės ir gero valdymo principų 
laikymąsi, pagarbą žmogaus teisėms ir 
mažumoms bei jų apsaugą, stabilumu, taip 
pat ekonomikos vystymusi, kuris turi būti 
pakankamas, kad būtų galima atlaikyti 
konkurencinį spaudimą vidaus rinkoje, ir 
gebėjimu ne tik naudotis teisėmis, bet ir,
svarbiausia, prisiimti pagal Sutartis 
numatytus įsipareigojimus;

Or. el

Pakeitimas 12
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 
1993 m. birželio mėn. Kopenhagos 

(4) Europos valstybė, pateikusi paraišką 
dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik 
tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka 
narystės kriterijus, dėl kurių susitarta 
1993 m. birželio mėn. Kopenhagos 
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Europos Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos 
narystės nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumoms bei jų 
apsaugą, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

Europos Vadovų Taryboje, ir jeigu dėl jos 
narystės nėra pernelyg viršijamas Sąjungos 
pajėgumas integruoti naują narę. Šie 
kriterijai yra susiję su institucijų, 
užtikrinančių demokratiją, teisinės 
valstybės principų laikymąsi, pagarbą 
demokratinėms ir žmogaus teisėms ir 
mažumoms bei jų apsaugą, kovą su 
skurdu, stabilumu, taip pat ekonomikos 
vystymusi, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų galima atlaikyti konkurencinį 
spaudimą vidaus rinkoje, visų pirma kai 
reikia išlaikyti ir didinti darbo užmokestį, 
darbuotojų ir profesinių sąjungų teises, 
viešąsias paslaugas, įskaitant sveikatos 
priežiūros, švietimo, pensijų ir aplinkos 
apsaugos paslaugas, ir gebėjimu ne tik 
naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal 
Sutartis numatytus įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 13
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) stojimo procesas yra pagrįstas 
objektyviais kriterijais ir vienodo požiūrio į 
visas šalis kandidates principo taikymu. 
Pažanga rengiantis narystei ES priklauso 
nuo šalies kandidatės gebėjimo įgyvendinti 
būtinas reformas, kuriomis siekiama 
suderinti jos politinių, institucinių, teisinių, 
administracinių ir ekonominių sistemų 
veiklą su Sąjungoje taikomomis
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika;

(5) stojimo procesas yra pagrįstas 
objektyviais kriterijais ir vienodo požiūrio į 
visas šalis kandidates principo taikymu. 
Pažanga rengiantis narystei ES priklauso 
nuo šalies kandidatės gebėjimo įgyvendinti 
būtinas reformas, kuriomis siekiama 
suderinti jos politinių, institucinių, teisinių, 
administracinių ir ekonominių sistemų 
veiklą su Sąjungoje taikomais principais, 
taisyklėmis, standartais, politika ir 
praktika;

Or. el
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Pakeitimas 14
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai ir Turkijai. Ji patvirtino 
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, 
Serbijos, taip pat Kosovo, t. y. šalių, kurios 
laikomos potencialiomis šalimis 
kandidatėmis, europinę perspektyvą;

(6) Europos Vadovų Taryba suteikė šalies 
kandidatės statusą Islandijai, Juodkalnijai, 
buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai, Turkijai ir Serbijai. Ji 
patvirtino Albanijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos ir Kosovo, t. y. šalių, kurios 
laikomos potencialiomis šalimis 
kandidatėmis, europinę perspektyvą;

Or. el

Pakeitimas 15
Maria Eleni Koppa

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 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 

(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 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
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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;

ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti visišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

Or. el

Pakeitimas 16
Paul Murphy

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
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, 

(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, stiprinti 
demokratinę reformą ir teismų sistemos ir 
viešojo administravimo atskaitomybę, 
skatinti ir užtikrinti pagarbą
demokratinėms, žmogaus ir darbuotojų 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
integruoti jos aspektus, skatinti 
veiksmingą nediskriminavimo dėl lyties, 
etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos
principų įgyvendinimą; stiprinti vaiko 
teises ir kovoti su smurtu prieš moteris, 
vaikus, mažumų atstovus ir kitus 
pažeidžiamus asmenis, taip pat su 
priekabiavimu prie jų. Pagalba taip pat 
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nuoseklumas; turėtų sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke.
Naudojant pagalbą reikėtų visų pirma 
daugiau remti kovą su socialine atskirtimi 
ir skurdu, laikantis strategijos 
„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 17
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) būtina įtraukti vis daugiau 
nevyriausybinių organizacijų į PNPP 
finansuojamų projektų rengimą ir 
įgyvendinimą siekiant užtikrinti, kad 
PNPP pagalba būtų teikiama atsižvelgiant 
į realius poreikius ir lūkesčius, parodyti 
PNPP projektų reikšmę ir skatinti pagalbą 
gaunančių šalių aktyvios pilietinės 
visuomenės plėtrą;

Or. el

Pakeitimas 18
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungai naudinga remti pagalbą (13) Sąjungai naudinga remti pagalbą 
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gaunančių šalių pastangas pertvarkyti jų 
sistemas taip, kad jos būtų suderintos su 
atitinkamomis Sąjungos sistemomis. 
Kadangi valstybės narės negali deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir kadangi 
dėl siūlomo veiksmų masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga 
gali priimti priemones laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina šiam tikslui pasiekti;

gaunančių šalių, jei jos to nori, pastangas 
pertvarkyti jų sistemas taip, kad jos būtų 
suderintos su atitinkamomis Sąjungos 
sistemomis. Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti šio reglamento tikslų ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmų masto tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama tai, kas būtina šiam tikslui 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 19
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kalbant apie šiuos deleguotuosius 
aktus, ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų toliau 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(16) kalbant apie šiuos deleguotuosius 
aktus, ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turi toliau 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kad šios 
institucijos galėtų vykdyti visus savo 
įgaliojimus, įskaitant teisę vetuoti 
deleguotąjį aktą arba atšaukti įgaliojimų 
delegavimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Paul Murphy
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) stiprinti demokratines institucijas ir 
teisinę valstybę, įskaitant jos įtvirtinimą;

i) stiprinti demokratines institucijas ir 
teisinę valstybę, įskaitant jos įtvirtinimą;
įtraukti profesines sąjungas ir kitas 
pilietinės visuomenės organizacijas, vietos 
ir regionų valdžios institucijas į rengimą, 
įgyvendinimą, stebėjimą ir vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę 
ir skatinti gerus kaimyninius santykius;

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, religijos laisvę, nediskriminavimą, 
spaudos, žiniasklaidos ir interneto laisvę ir 
skatinti gerus kaimyninius santykius;

Or. el

Pakeitimas 22
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti ir ginti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, užtikrinti didesnę 
pagarbą mažumų teisėms, propaguoti lyčių 
lygybę, nediskriminavimą, spaudos laisvę 

ii) skatinti ir ginti demokratines, žmogaus 
ir darbuotojų teises ir pagrindines laisves, 
užtikrinti didesnę pagarbą mažumų 
teisėms, įskaitant teisę į apsisprendimą, 
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ir skatinti gerus kaimyninius santykius; propaguoti lyčių lygybę bei integruoti jos 
aspektus, veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo dėl lyties, etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar lytinės orientacijos principus, 
įskaitant moterų ir vyrų lygybę ir visų 
asmenų, tarp jų asmenų su negalia ir 
pagyvenusių asmenų teises, užtikrinti 
duomenų apsaugą, sustiprinti vaiko teises, 
kovoti su smurtu prieš moteris, vaikus, 
mažumas ir pažeidžiamus asmenis ir su 
priekabiavimu prie jų; skatinti ir ginti 
spaudos laisvę, taip pat skatinti gerus 
kaimyninius santykius;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Eleni Koppa

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 plėtrai ir 
socialinio dialogo pradėjimui ir 
stiprinimui; 

Or. el

Pakeitimas 24
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įgyvendinant Sąjungos standartus 
ekonomikos ir ekonomikos valdymo 
srityje;

i) įgyvendinant Sąjungos standartus 
ekonomikos ir ekonomikos valdymo srityje 
ir kovojant su korupcija bei sukčiavimu;
taip pat atsižvelgiant į sunkumus ir 
poreikius, kilusius dėl pasaulinės 
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ekonomikos krizės; 

Or. el

Pakeitimas 25
Franziska Keller

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 ir fiskalines 
reformas, reikalingas konkurenciniam 
spaudimui ir rinkos jėgų veikimui 
Sąjungoje atlaikyti, kartu siekiant 
ekonominių, socialinių ir aplinkos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 26
Paul Murphy

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) demokratizuojant ekonomiką, kartu iš 
esmės didinant socialinius ir aplinkos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 27
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) skatinant užimtumą ir deramą darbą, 
vystant žmogiškąjį kapitalą;

Or. en

Pakeitimas 28
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) kovojant su nedarbu, skatinant 
užimtumą ir vystant žmogiškąjį kapitalą;

Or. el

Pakeitimas 29
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant užimtumą ir vystant 
žmogiškąjį kapitalą;

iii) kuriant darbo vietas ir viešajam 
sektoriui investuojant į švietimą;

Or. en

Pakeitimas 30
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių;

iv) užtikrinant socialinę ir ekonominę 
įtrauktį, ypač mažumų ir pažeidžiamų 
grupių; visiškai gerbiant profesinių 
sąjungų teises;

Or. en

Pakeitimas 31
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) užtikrinant fizinio kapitalo plėtrą, 
gerinant sujungimą su Sąjungos ir 
regioniniais tinklais.

v) užtikrinant gamtos išteklių apsaugą, 
tvarų retųjų žemių metalų valdymą, 
užtikrinant fizinio kapitalo plėtrą, 
branduolinę saugą, gerinant sujungimą su 
Sąjungos ir regioniniais tinklais.

Or. el

Pakeitimas 32
Paul Murphy

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;

– demokratinių 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;

Or. en
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Pakeitimas 33
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užimtumo, socialinės politikos ir 
žmogiškųjų išteklių plėtrai;

(c) kovai su nedarbu, visų pirma jaunimo 
nedarbu; užimtumo, socialinės politikos ir 
žmogiškųjų išteklių plėtrai;

Or. el


