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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos kaimynystės politikos (EKP) tikslas – sukurti gerovės ir geros kaimynystės erdvę ES 
pasienyje. Vykdydama EKP, ES kaimynėms siūlo privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti tokias vertybes ir principus kaip demokratija ir žmogaus 
teisės, teisinė valstybė, geras valdymas, rinkos ekonomikos principai ir tvarus vystymasis. 
Pagal šią politiką taip pat numatoma vykdyti politinę partnerystę ir didesnę ekonominę 
integraciją, užtikrinti didesnį judumą ir glaudesnius žmonių ryšius.

EKP parengta 2004 m. ir taikoma šešiolikai į rytus ir pietus nuo ES sienų esančių partnerių 
(Alžyrui, Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Egiptui, Gruzijai, Izraeliui, Jordanijai, 
Libanui, Libijai, Moldovos Respublikai, Marokui, Okupuotajai Palestinos Teritorijai, Sirijai, 
Tunisui ir Ukrainai). EKP finansuojama pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 
(EKPP), taikomą šešiolikai EKP dalyvaujančių šalių ir Rusijai.

Pasikeitus ES santykiams su kaimynėmis ir padėčiai kaimyninėse šalyse, ypač įvykus Arabų 
pavasariui, ES iš naujo nustatė santykių su kaimyninėmis šalimis strateginės politikos 
pagrindą. Pagal naują požiūrį siūloma didesnę paramą teikti partnerėms, kurios įsipareigojo 
kurti demokratinę visuomenę ir vykdyti reformas laikydamosi principo „daugiau už daugiau“ 
ir tarpusavio atskaitomybės principo.

Europos kaimynystės priemonė tinkamai padėjo įgyvendinti EKP, tačiau turi būti apsvarstyta 
nauja padėtis ir veikla organizuojama taip, kad būtų stiprinamas naujoje kaimynystės 
politikoje įtvirtintų principų, pavyzdžiui, principo „daugiau už daugiau“, įgyvendinimas.

Principas „daugiau už daugiau“

Kiekvienai partnerei skiriamos paramos forma ir suma turi būti nustatomos atsižvelgiant į 
šalies partnerės įsipareigojimus ir pažangą vykdant demokratines ir struktūrines reformas, 
kuriomis užtikrinamas pagrindinių rinkos ekonomikos principų laikymasis ir įgyvendinimas.

Diferenciacija

Įgyvendinant priemonę naudojamų lėšų sumos ir skyrimo forma turi būti diferencijuojamos, 
atsižvelgiant į kiekvienos kaimynės ekonominę padėtį ir poreikius, taip pat partnerės 
įsipareigojimą vykdyti reformas ir siekti pažangos jas įgyvendinant, pagal principą „daugiau 
už daugiau“.

Supaprastinimas ir didesnis veiksmingumas

Nuomonės referentė remia Komisijos pasiūlymus taikyti paprastesnes ir lankstesnes 
procedūras. Supaprastinama reglamentavimo aplinka ir sudaromos palankesnės sąlygos 
šalims partnerėms bei regionams, pilietinės visuomenės organizacijoms, MVĮ ir kt. naudotis 
ES parama, palengvinamas ir sutrumpinamas programavimo procesas, pagreitinamas ES 
paramos teikimo ir įgyvendinimo priemonių priėmimas.

Konkretūs Sąjungos paramos tikslai
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Priemonės taikymo sritis susijusi su partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, asociacijos 
susitarimų, glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos susitarimų 
(angl. deep and comprehensive free trade agreement – DCFTA) ar kitų atitinkamų susitarimų 
įgyvendinimu, gero valdymo ir teisingos socialinės bei ekonominės plėtros rėmimu.

Būtina tobulinti konkrečių teminių sričių sąrašą, kad būtų geriau atspindėti svarbiausi tikslai ir 
EKP požiūris. Šiuo klausimu nuomonės referentė pritaria Komisijos požiūriui ir siūlo 
pagrindinius tikslus, kad ES pasienyje būtų sukurta gerovės ir geros kaimynystės erdvė.

Nuomonės referentė siūlo, kad įgyvendinant Europos kaimynystės priemonę būtų remiami 
rinkos ekonomikos principai, prekių ir paslaugų rinkų atvėrimas, įmonių bendradarbiavimas, 
privačiojo sektoriaus plėtra, ypač remiant MVĮ ir verslumą, abiejų šalių investicijų teisinis 
tikrumas, darbuotojų galimybės įsidarbinti, kova su korupcija, mokesčių slėpimu ir pinigų 
plovimu, energijos ir transporto linijų jungtys ir socialinės apsaugos tinklų stiprinimas.

Sustabdymas

Sąjunga turi būti nuosekli ir reikli įgyvendindama savo požiūrį į kaimynystę ir 
įsipareigojimus, kad būtų sukurta gerovės ir demokratijos erdvė. Nuomonės referentė siūlo, 
kad pakankamomis priežastimis visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos paramą turi būti 
laikomi dideli ir pasikartojantys pažeidimai, susiję su PPO teisės aktų ar prekybos susitarimų 
su ES neįgyvendinimu.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) SESV 206 straipsnyje numatyta, kad 
Sąjunga bendram labui prisideda prie 
darnaus pasaulio prekybos plėtojimo, 
laipsniško tarptautinės prekybos ir 
tiesioginių užsienio investicijų apribojimų 
panaikinimo bei muitų ir kitų kliūčių 
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mažinimo;

Or. es

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, rinkos 
ekonomikos principų, taip pat perėjimo 
prie tinkamai veikiančios rinkos 
ekonomikos ir darnaus vystymosi vertybes;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) ES ir kaimyninių šalių glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiškos 
laisvosios prekybos susitarimų (DCFTA)
sudarymas yra prioritetas, kuriuo turi būti 
užtikrinta, kad laipsniškai ir darniai būtų 
atvertos abiejų šalių prekių ir paslaugų 
rinkos ir kad partnerės priimtų augalų 
apsaugos bei aplinkos standartus, 
prilygstančius ES standartams, taip pat 
būtiniausius socialinius standartus;

Or. es
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) viešojo pirkimo rinkų atvėrimas ir 
abiejų šalių investicijų teisinio tikrumo 
užtikrinimas turi būti pagrindiniai 
Sąjungos kaimynystės politikos tikslai;

Or. es

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas;

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės 
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti geriau panaudojant Europos 
investicijų banko (EIB) ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) 
gebėjimą naudoti svertą ir suteikiant 
galimybę naudoti ir pakartotinai panaudoti 
pagal finansines priemones investuotas ir 
gautas lėšas;

Or. es
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą;

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
apsaugos, gero valdymo ir kovos su 
korupcija, mokesčių slėpimu bei pinigų 
plovimu susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą;

Or. es

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį reglamentą yra 
skatinamas tvirtesnis politinis Sąjungos ir 
šalių partnerių bendradarbiavimas ir 
laipsniška jų ekonominė integracija, ypač 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimų, asociacijos susitarimų ar kitų 
esamų ir būsimų susitarimų ir bendrai 
sutartų veiksmų planų įgyvendinimas.

1. Parama pagal šį reglamentą yra 
skatinamas tvirtesnis politinis Sąjungos ir 
šalių partnerių bendradarbiavimas ir 
laipsniška jų ekonominė integracija, ypač 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimų, asociacijos susitarimų,
glaudaus bendradarbiavimo ir 
visapusiškos laisvosios prekybos 
susitarimų (DCFTA) ar kitų esamų ir 
būsimų susitarimų ir bendrai sutartų 
veiksmų planų įgyvendinimas.

Or. es
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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 principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, remti 
rinkos ekonomikos principus, skatinti gerą 
valdymą ir kovą su korupcija, mokesčių 
slėpimu bei pinigų plovimu ir kurti 
klestinčią pilietinę visuomenę, įtraukiant 
socialinius partnerius;

Or. es

Pakeitimas 9

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 ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, atveriant prekių ir paslaugų rinkas, 
derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma energijos ir transporto jungčių
srityje;

Or. es
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Pakeitimas 10

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 ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius bei įmonių 
bendradarbiavimą;

Or. es

Pakeitimas 11

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, stiprinant 
socialinės apsaugos tinklus, gerinant 
darbuotojų galimybes įsidarbinti ir vystant 
privatųjį sektorių, ypač remiant MVĮ bei 
verslumą, ir skatinti vidaus ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, kaimo 
plėtrą, kovos su klimato kaita veiksmus ir 
atsparumą gaivalinėms nelaimėms;

Or. es

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti palankią tiesioginių užsienio 
investicijų sistemą, kuria būtų 
užtikrinamas abiejų šalių investicijų 
teisinis tikrumas;
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Or. es

Pakeitimas 13

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, 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 ir
investicijas, taip pat rodiklius, pagal 
kuriuos bus galima vertinti vidaus 
ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

Or. es

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi santykiai su šalimis partnerėmis, 

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai, 
glaudaus bendradarbiavimo ir 
visapusiškos laisvosios prekybos 
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atitinkami komunikatai, Tarybos išvados ir 
Europos Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 
partnerėmis išvados.

susitarimai (DCFTA) ir kiti esami arba 
būsimi susitarimai, kuriais nustatomi 
santykiai su šalimis partnerėmis, atitinkami 
komunikatai, Tarybos išvados ir Europos 
Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 
partnerėmis išvados.

Or. es

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
jos pažangą įgyvendinant suderintus 
reformos tikslus, šalies poreikius bei 
pajėgumą ir galimą Sąjungos paramos 
poveikį.

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
pagrindinių rinkos ekonomikos principų 
laikymąsi ir įgyvendinimą, jos pažangą 
įgyvendinant suderintus reformos tikslus, 
šalies poreikius bei pajėgumą ir galimą 
Sąjungos paramos poveikį.

Or. es

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybės narės ir Europos 
investicijų bankas (EIB) užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą teikiama parama derėtų 
su kita parama, kurią teikia Sąjunga, 
valstybės narės ir Europos investicijų 

2. Komisija, valstybės narės ir Europos 
investicijų bankas (EIB) užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą teikiama parama derėtų 
su kita parama, kurią teikia Sąjunga, 
valstybės narės, Europos investicijų bankas 
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bankas. ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas (ERPB).

Or. es

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kilus 
gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, gali būti atlikta programavimo 
dokumentų ad hoc peržiūra. Tokia skubia 
peržiūra užtikrinama, kad pagal šį 
reglamentą teikiama Sąjungos parama 
derėtų su parama, teikiama pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones. Atlikus 
skubią peržiūrą gali būti priimti 
persvarstyti programavimo dokumentai.
Tokiu atveju per mėnesį nuo priėmimo 
Komisija siunčia persvarstytus 
programavimo dokumentus susipažinti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, padarius
sunkių ir pakartotinių pažeidimų, 
susijusių su Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) teisės aktų ar su 
Sąjunga sudarytų prekybos susitarimų 
neįgyvendinimu, kilus gaivalinėms ar 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, gali būti 
atlikta programavimo dokumentų ad hoc
peržiūra. Tokia skubia peržiūra 
užtikrinama, kad pagal šį reglamentą 
teikiama Sąjungos parama derėtų su 
parama, teikiama pagal kitas Sąjungos 
finansines priemones. Atlikus skubią 
peržiūrą gali būti priimti persvarstyti 
programavimo dokumentai. Tokiu atveju 
per mėnesį nuo priėmimo Komisija siunčia 
persvarstytus programavimo dokumentus 
susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. es

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 

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

bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų 
arba padaro sunkių ir pakartotinių 
pažeidimų, susijusių su Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) teisės aktų ar su 
Sąjunga sudarytų prekybos susitarimų 
neįgyvendinimu, 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. es


