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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis reglamento projektas yra viena iš ES išorės politikos priemonių. Tai yra naujoviškas 
reglamentas ir jis skiriasi nuo kitų ES išorės politikos priemonių. Juo siekiama stiprinti ES ir 
visų pirma šalių, kaip antai, Kinija, Rusija, Lotynų Amerikos šalys ir kt., kurios laipsniškai 
tampa nebe paramą vystymuisi gaunančiomis šalimis, o ES ekonominiais partneriais, 
partnerystę ir bendradarbiavimą. Reglamentu siekiama plėsti ES interesus ir juos skatinti, ir, 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“, spręsti svarbiausias pasaulines problemas. Šios 
priemonės biudžetas yra ribotas – 2014–2020 m. numatyta skirti 1,131 mlrd. EUR. Todėl turi 
būti aiškiai nustatyti uždaviniai, tiksliniai sektoriai ir šalys, ir šiame reglamente jau numatyti 
koordinavimo mechanizmai.

Partnerystės priemonė suteikia galimybę ES su pasaulinio masto veikėjais įgyvendinti 
darbotvarkes ne tik vystomojo bendradarbiavimo srityje, siekiant veiksmingai skatinti ES 
interesus visame pasaulyje ir prireikus spręsti pasaulinius klausimus. Pagal šią partnerystės 
priemonę remiamos priemonės, kuriomis siekiama tikslų palaikant Sąjungos dvišalius, 
regioninius arba daugiašalius santykius su trečiosiomis šalimis, regionais ir teritorijomis ir 
sprendžiamos pasaulinės problemos. Ja siekiama pagerinti patekimo į rinką sąlygas ir plėtoti 
prekybą, panaikinti prekybos ir investicijų kliūtis ir kovoti su nepateisinamomis 
protekcionistinėmis priemonėmis, atverti Europos įmonėms naujas pasaulines verslo 
galimybes užmezgant ekonominės partnerystės ryšius ir užtikrinant įmonių ir reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą.

Demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir 
nedalomumo ir pagarbos joms, pagarbos žmogaus orumui vertybės, tarptautinės teisės 
principai ir ramsčiai, kuriais pagrįsta Sąjunga, yra pagrindiniai reglamento principai. Tai 
turėtų būti užtikrinama formuojant Sąjungos bendradarbiavimo politiką ir strategiškai 
planuojant, programuojant ir įgyvendinant priemones. 

Veiksmingesnis Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimas ir procedūrų derinimas ir 
bendradarbiavimas bei derinimas palaikant ryšius su kitais paramos teikėjais ir subjektais yra 
labai svarbūs užtikrinant priemonių nuoseklumą ir aktualumą. Šiuo pasiūlymu bus siekiama 
geriau koordinuoti valstybių narių ir Sąjungos teisės aktų leidėjų prioritetus ir veiksmus, 
kuriuos Sąjunga gali vykdyti lanksčiai ir tinkamu laiku atsižvelgdama į kintančią padėtį. Taip 
bus siekiama užtikrinti, kad Sąjunga veiksmingiau vykdytų savo įsipareigojimą rūpintis savo 
interesais palaikydama santykius su trečiosiomis šalimis. Orientacinės bendradarbiavimo 
sritys ir orientacinis lėšų paskirstymas nustatomi ir su tuo susiję pakeitimai atliekami priimant 
deleguotuosius aktus.

Šiuo atžvilgiu siūloma orientacines daugiametes programas nustatyti bendroje Sąjungos 
geografinių teritorijų strategijoje ir atitinkamoje bendradarbiavimo srityje. Todėl siūloma 
2014–2020 m. orientacinį lėšų paskirstymą nustatyti šio reglamento priede. Komisijai 
suteikiama teisė priimti deleguotuosius aktus dėl lėšų perskirstymo programoms. 
Nustatydama prioritetus, susijusius su strateginėmis geografinėmis teritorijomis ir 
bendradarbiavimo sritimis, Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl orientacinių 
daugiamečių programų, atlieka išankstinį išsamų, nepriklausomą ir objektyvų Sąjungos 
interesų vertinimą.
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Taip pat siūloma nuo 20 proc. iki 10 proc. sumažinti pradinį lėšų paskirstymą, susijusį su 
neesminiais orientacinių daugiamečių programų pakeitimais. Šiuo pasiūlymu būtų užtikrintas 
pakankamas saugumas, kad šie pakeitimai neturėtų poveikio orientacinėse daugiametėse 
programose nustatytoms prioritetinėms sritims ir tikslams. Pasiūlyme taip pat reguliuojamos 
pakeitimų procedūros, kuriuos Komisija atlieka laikydamasi patariamosios procedūros, 
nustatytos Bendrame įgyvendinimo reglamente.

Numatomas reglamento įgyvendinimo persvarstymo mechanizmas. Todėl siūlomos naujos 
nuostatos dėl persvarstymo. Ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas 
pirmaisiais trejais metais, ir pateikia būtinus šio reglamento pakeitimus, įskaitant naujame Ia 
priede nurodytą orientacinį lėšų paskirstymą.

Visi šie pakeitimai padės geriau įgyvendinti ir koordinuoti visuotinę Sąjungos priemonę, kuria 
skatinama partnerystė ir Sąjungos veiklos žinomumas pasaulyje. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sąjunga grindžiama demokratijos, 
teisinės valstybės, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių visuotinumo ir 
nedalomumo ir pagarbos joms, pagarbos 
žmogaus orumui vertybėmis ir 
tarptautinės teisės principais. Ji siekia 
plėsti ir įtvirtinti įsipareigojimą paisyti šių 
vertybių šalyse partnerėse ir regionuose 
palaikydama dialogą ir vykdydama 
bendradarbiavimo veiklą; Sąjunga taip 
pat siekia užtikrinti nuoseklumą su 
kitomis savo išorės veiksmų sritimis. Tai 
turėtų būti užtikrinama formuojant 
Sąjungos bendradarbiavimo politiką ir 
strategiškai planuojant, programuojant ir 
įgyvendinant priemones. Veiksmingesnis 
Sąjungos ir jos valstybių narių 
bendradarbiavimas ir procedūrų 
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koordinavimas ir bendradarbiavimas bei 
koordinavimas palaikant ryšius su kitais 
paramos teikėjais ir subjektais yra labai 
svarbūs siekiant užtikrinti priemonių 
nuoseklumą ir aktualumą. Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų padidinti savo 
atitinkamų bendradarbiavimo politikos 
nuoseklumą ir papildomumą. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos ir valstybių narių 
vykdoma bendradarbiavimo politika 
papildytų ir stiprintų viena kitą, tikslinga 
numatyti bendro programavimo 
procedūras, kurios būtų taikomos, kai 
įmanoma ir reikia;

Or. en

Pakeitimas 2

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 
informuotumą apie ES šiose valstybėse;

(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, Pasaulio prekybos 
organizaciją (PPO) ir 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 informuotumą apie ES 
šiose valstybėse;

Or. en
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Pakeitimas 3

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 tiek
išsivysčiusioms, tiek besivystančioms 
šalims, kuriose Sąjunga turi svarbių 
interesų, atitinkančių šio reglamento 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kuriant bendradarbiavimo 
priemones, kuriomis siekiama pagerinti 
patekimo į rinką sąlygas ir plėtoti 
prekybą, investicijas ir verslo galimybes, 
turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos 
interesus ir turėtų būti užtikrinama 
ilgalaikė nauda Sąjungos augimui 
padidinant ekonominį saugumą ir nuolat 
kuriant konkurencingas darbo vietas 
Sąjungoje, kartu turėtų būti skatinama 
pažanga ir plėtra šalyse partnerėse, kuri 
užtikrintų geresnį regionų 
bendradarbiavimą, skatintų investicijas ir 
pagerintų ekonomikos valdyseną, 
sustiprintų ekonominius ir prekybos 
santykius su strateginiais partneriais ir 
padėtų sudaryti abipuses patekimo į rinką 
sąlygas. Bendradarbiavimo priemonės 
turėtų padėti geriau patenkinti specifinius 
Sąjungos labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
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įmonių poreikius, kad būtų padidintas jų 
konkurencingumas. Turėtų būti siekiama 
nuoseklesnių Sąjungos ir jos pagrindinių 
partnerių taisyklių ir praktikos 
nuoseklumo, be to, užuot mažinus 
Sąjungos standartų ir sertifikavimo 
praktikos reikalavimus, jie turėtų būti 
dažniau patvirtinami daugiašaliu 
pagrindu, turėtų būti remiamos 
priemonės, kuriomis siekiama 
reglamentavimo konvergencijos su 
pagrindiniais Sąjungos partneriais ir 
skatinti bendradarbiavimą 
reglamentavimo srityje apskritai, kad būtų 
suvienodinti ir sujungti tarptautiniai 
standartai ir taip sumažėtų ginčų ir 
susijusios prekybos išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) palaikydama santykius su partneriais 
visame pasaulyje Sąjunga yra pasiryžusi 
siekti deramo darbo visiems, taip pat siekti, 
kad būtų ratifikuojami ir veiksmingai 
įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti 
darbo standartai ir daugiašaliai aplinkos 
apsaugos susitarimai;

(11) palaikydama santykius su partneriais 
visame pasaulyje Sąjunga yra pasiryžusi 
siekti tvarios plėtros, laisvos ir sąžiningos 
prekybos ir deramo darbo visiems, taip pat 
siekti, kad būtų ratifikuojami ir 
veiksmingai įgyvendinami tarptautiniu 
mastu pripažinti darbo standartai ir 
daugiašaliai aplinkos apsaugos susitarimai; 
Šis reglamentas turėtų būti naudojamas 
kaip tarptautinio konkurencingumo 
rėmimo ir protekcionizmo rizikos 
mažinimo priemonė, kartu juo turi būti 
skatinamos Europos vertybės ir 
komerciniais interesai, reglamentas taip 
pat turėtų būti naudojamas kaip laisvos ir 
sąžiningos prekybos priemonė, kuri gali 
padėti įtvirtinti nuolatinę praktiką 
veiksmingai įtraukti ir įgyvendinti 
socialinius ir aplinkos apsaugos 
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standartus palaikant santykius su šalimis 
partnerėmis, įskaitant naujų užimtumo 
politikos formų paieškų skatinimą ir 
darbo vietų, atitinkančių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) deramo darbo 
standartus, kūrimą ir galimybių Europos 
pramonei ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms augti sudarymą;

Or. en

Pakeitimas 6

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 
pripažįstamas vienu svarbiausių dabartinių
Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės 
uždavinių; tai yra sritis kurioje būtina imtis 
skubių tarptautinių veiksmų, atsižvelgiant į 
tai, kad Sąjungos tikslus šioje srityje 
galima pasiekti tik bendradarbiaujant su 
pagrindiniais jos prekybos partneriais.
Remiantis Komisijos komunikate 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
išreikštu ketinimu padidinti klimato 
problemoms spręsti skiriamą Sąjungos 
biudžeto dalį, šis reglamentas turėtų padėti 
siekti minėto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) be to, viena priemone remiant įvairias 
bendradarbiavimo ir partnerystės 

(15) be to, viena priemone remiant įvairias 
bendradarbiavimo ir partnerystės 
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iniciatyvas turėtų būti pasiekta masto 
ekonomija, naudingos sąveikos, didesnis 
veiksmingumas, supaprastintas sprendimų 
priėmimas bei valdymas ir didelis Sąjungos 
išorės veiksmų matomumas;

iniciatyvas turėtų būti pasiekta į ateitį 
orientuota ir naujoviška prekybos ir 
investicijų strategija, kurioje 
atsižvelgiama į naujus Sąjungos 
uždavinius, masto ekonomija, naudingos 
sąveikos, didesnis veiksmingumas, 
supaprastintas sprendimų priėmimas bei 
valdymas ir didelis Sąjungos išorės 
veiksmų matomumas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant šiame reglamente nustatytų 
tikslų, būtina remtis diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu kuriant 
bendradarbiavimo su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis modelius, pagal 
kuriuos būtų atsižvelgiama į tų šalių 
partnerių ekonomines, socialines bei 
politines aplinkybes ir į Sąjungos 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas kartu neprarandant gebėjimo 
prireikus imtis veiksmų visame pasaulyje;

(16) siekiant šiame reglamente nustatytų 
tikslų, būtina remtis diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu kuriant 
bendradarbiavimo su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis modelius, pagal 
kuriuos būtų atsižvelgiama į tų šalių 
partnerių ekonomines, socialines bei 
politines aplinkybes ir į Sąjungos 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas kartu neprarandant gebėjimo 
prireikus imtis veiksmų visame pasaulyje.
Prekybos, užsienio reikalų, vystymosi, 
žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir 
mokslinių tyrimų politikos srityse Sąjunga 
turėtų laikytis integruoto požiūrio;

Or. en
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Pakeitimas 9

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) turėtų būti užtikrinamas tinkamas 
programavimas, planavimas ir vykdymo 
priemonės bei institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimas, kad Sąjunga, 
siekdama veiksmingiau remti savo 
interesus palaikydama santykius su 
trečiosiomis šalimis, galėtų lanksčiai ir 
tinkamu laiku reaguoti į kintančius ir (arba) 
nenumatytus poreikius ir priimti specialias 
orientacinėse daugiametėse programose 
nenumatytas priemones;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pritaikyti šio reglamento 
taikymo sritį prie sparčiai kintančios 
padėties trečiosiose šalyse, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus priede išsamiai 
nustatytose bendradarbiavimo srityse. 
Ypač svarbu, kad vykdydama 
parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(19) išsamių bendradarbiavimo sričių 
pakeitimai, orientacinių daugiamečių 
programų priėmimas ir orientacinio lėšų 
paskirstymo pakeitimai yra neesminiai šio 
reglamento aspektai. Todėl siekiant 
pritaikyti šio reglamento taikymo sritį prie 
sparčiai kintančios padėties trečiosiose 
šalyse, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 
priede išsamiai nustatytose 
bendradarbiavimo srityse, tvirtinant 5 
straipsnyje aprašytas orientacines 
daugiametes programas ir kiekvienos Ia 
priede nurodytos programos orientacinį 
lėšų paskirstymą. Ypač svarbu, kad 
vykdydama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
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su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Reglamentą Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. 
Atsižvelgiant į šių įgyvendinimo teisės 
aktų pobūdį, ypač politikos krypties 
pobūdį, arba į jų finansinį poveikį, jiems 
patvirtinti paprastai turėtų būti taikoma 
nagrinėjimo procedūra, išskyrus nedidelio 
finansinio masto technines įgyvendinimo 
priemones;

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Reglamentą Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. 
Atsižvelgiant į šių įgyvendinimo teisės 
aktų pobūdį, ypač į jų finansinį poveikį, 
jiems patvirtinti paprastai turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiuo reglamentu nustatoma 1. Šiuo reglamentu nustatoma 



PE489.443v01-00 12/23 PA\901598LT.doc

LT

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.

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, regionais ir teritorijomis, ir 
sprendžiamos pasaulinės problemos.

Or. en

Pakeitimas 13

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 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 ir kokią įtaką tai daro 
formuojant politiką tose šalyse;

Or. en
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Pakeitimas 14

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) gerinti Europos bendrovių patekimą į 
rinką ir didinti jų prekybą, pašalinti 
prekybos ir investicijų kliūtis ir kovoti su 
nepateisinamomis protekcionistinėmis 
priemonėmis, užtikrinti saugią investicijų 
aplinką bei naujas pasaulines 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 
visas šalis partneres, kurioms konkrečiai 
taikomi veiksmai, programos ir priemonės 
pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veikla skatinti 
visuotinį Sąjungos ir jos vaidmens 
pasaulyje supratimą ir matomumą, siekiant 
remti Sąjungos vertybes ir interesus. 
Pažangą siekiant šio tikslo galima vertinti, 
inter alia, remiantis nuomonių tyrimais 
arba atliekamais vertinimais.

c) viešąja diplomatine veikla, 
bendradarbiavimu švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veikla skatinti 
visuotinį Sąjungos ir jos vaidmens 
pasaulyje supratimą ir matomumą, siekiant 
remti Sąjungos vertybes ir interesus. 
Pažangą siekiant šio tikslo galima vertinti 
geresniu Sąjungos suvokimu atitinkamose 
svarbiausiose šalyse partnerėse ir 
geresniu tarpusavio supratimu, inter alia, 
remiantis nuomonių tyrimais arba 
atliekamais vertinimais.
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Palaikydama dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
Sąjunga siekia remti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir 
teisinės valstybės principus, kuriais ji yra 
pagrįsta.

1. Palaikydama dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
regionais ir teritorijomis Sąjunga siekia 
remti, plėtoti ir įtvirtinti laisvės, 
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms 
bei pagrindinėms laisvėms ir teisinės 
valstybės principus, kuriais ji yra pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Siekiant padidinti Sąjungos paramos 
poveikį, remiamasi diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu, kai tinka, kuriant 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis 
modelius, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama 
į tų šalių partnerių ekonomines, socialines 
bei politines aplinkybes ir į Sąjungos 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas.

2. Siekiant padidinti Sąjungos paramos 
poveikį, remiamasi diferenciacijos ir 
lankstumo požiūriu, kai tinka, kuriant 
bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis, 
regionais ir teritorijomis modelius, pagal 
kuriuos būtų atsižvelgiama į tų šalių 
partnerių ekonomines, socialines bei 
politines aplinkybes ir į Sąjungos 
konkrečius interesus, politikos prioritetus 
bei strategijas.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Atitinkamose savo kompetencijos 
srityse Sąjunga ir valstybės narės skatina 
daugiašalį požiūrį į pasaulines problemas ir 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis ar 
regioninėmis organizacijomis bei organais, 
įskaitant tarptautines finansų įstaigas, 
Jungtinių Tautų agentūras, fondus ir 
programas, OECD, taip pat Dvidešimties 
finansų ministrų ir centrinių bankų 
valdytojų grupę (G20) ir kitus dvišalius 
paramos teikėjus.

3. Atitinkamose savo kompetencijos srityse 
Sąjunga ir valstybės narės skatina 
daugiašalį požiūrį į pasaulines problemas ir 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis ar 
regioninėmis organizacijomis bei organais, 
įskaitant tarptautines finansų įstaigas, 
Pasaulio prekybos organizaciją (PPO),
Jungtinių Tautų agentūras, fondus ir 
programas, OECD, taip pat Dvidešimties 
finansų ministrų ir centrinių bankų 
valdytojų grupę (G20) ir kitus dvišalius 
paramos teikėjus.

Or. en

Pakeitimas 19

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. Formuojant politiką, atliekant strateginį 
planavimą bei programavimą ir 
įgyvendinant priemones, šiuo reglamentu 
užtikrinama darna ir nuoseklumas su 
kitomis Sąjungos išorės veiksmų sritimis, 
visų pirma su besivystančioms šalims 
skirta vystomojo bendradarbiavimo 
priemone ir su kitomis svarbiomis 
Sąjungos politikos kryptimis. Sąjunga 
užtikrina, kad vykdant programavimą ir 
įgyvendinimą būtų tinkamai atsižvelgiama 
į aplinkos apsaugos, tvarios energijos, 
socialines, užimtumo ir kitas socialinės 
gerovės vertybes.

Or. en
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Pakeitimas 20

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, regionų ir 
teritorijų susitarimai, deklaracijos ir 
veiksmų planai, ir jomis siekiama 
pagerinti jų įgyvendinimo gebėjimus, 
susijusius su Sąjungos sprendimais, 
konkrečiais interesais, politikos 
prioritetais bei strategijomis. Sąjungos 
prekybos, investicijų ir ekonominio 
bendradarbiavimo skatinimo strategija 
grindžiama išsamia dabartinių pasaulio 
prekybos tendencijų analize, Sąjungos 
vidaus ir išorės plėtra ir Europos įmonių 
įvairove, jų praktine patirtimi ir jų 
technologiniais pranašumais.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatydama prioritetus, susijusius su 
strateginėmis geografinėmis teritorijomis 
ir bendradarbiavimo sritimis, Komisija, 
prieš priimdama sprendimą dėl 
orientacinių daugiamečių programų, 
atlieka išankstinį išsamų, nepriklausomą 
ir objektyvų Sąjungos interesų vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Komisija patvirtina orientacines 
daugiametes programas pagal Bendro 
įgyvendinimo reglamento 15 straipsnio 3 
dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą. 
Ši procedūra taip pat taikoma išsamiems 
persvarstymams, po kurių reikšmingai 
keičiama strategija arba jos 
programavimas.

1. Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl orientacinių daugiamečių programų 
patvirtinimo. Ši procedūra taip pat taikoma 
išsamiems persvarstymams arba 
pakeitimams, po kurių reikšmingai 
keičiama strategija arba jos 
programavimas.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Orientacinėse daugiametėse programose 
nustatomi Sąjungos strateginiai ir (arba) 
abipusiai interesai bei prioritetai, konkretūs 
tikslai ir laukiami rezultatai. Orientacinės 
daugiametės programos, skirtos šalims ar 
regionams, kuriems yra parengtas 
bendrasis pagrindų dokumentas ir jame 
nustatyta išsami Sąjungos strategija, 
rengiamos remiantis šiuo dokumentu.

2. Orientacinėse daugiametėse programose 
nustatoma Sąjungos geografinių teritorijų 
strategija ir atitinkama bendradarbiavimo 
sritis, Sąjungos strateginiai ir (arba) 
abipusiai interesai bei prioritetai, konkretūs 
tikslai, laukiami rezultatai ir veiklos 
rodikliai. Orientacinės daugiametės 
programos, skirtos šalims ar regionams, 
kuriems yra parengtas bendrasis pagrindų 
dokumentas ir jame nustatyta išsami 
Sąjungos strategija, rengiamos remiantis 
šiuo dokumentu.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Programavimo proceso pradžioje 
Komisija ir valstybės narės konsultuojasi 
viena su kita, taip pat su kitais paramos 
teikėjais ir subjektais, įskaitant 
suinteresuotuosius subjektus ir vietos 
institucijas, kad jų bendradarbiavimo 
veikla papildytų viena kitą. Minėtos 
konsultacijos gali būti Sąjungos ir 
valstybių narių bendro programavimo 
pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Orientacinėse daugiametėse programose 
gali būti nustatytas nepaskirtų lėšų 
rezervas. Dėl šių lėšų skyrimo sprendžiama 
remiantis Bendru įgyvendinimo 
reglamentu.

5. Orientacinėse daugiametėse programose 
gali būti nustatytas ne didesnis kaip 
5 proc. nepaskirtų lėšų rezervas. Dėl šių 
lėšų skyrimo sprendžiama remiantis 
Bendru įgyvendinimo reglamentu.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 1 dalyje nurodyta nagrinėjimo 6) 1 dalyje nurodyta procedūra netaikoma 
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procedūra netaikoma neesminiams 
orientacinių daugiamečių programų 
pakeitimams, techniniams patikslinimams, 
orientacinių lėšų perskirstymams tarp 
prioritetinių sričių arba pradinio bendrojo
asignavimo didinimui arba mažinimui 
mažiau kaip 20 proc., jeigu šie pakeitimai 
nedaro poveikio orientacinėse 
daugiametėse programose nustatytoms 
prioritetinėms sritims ir tikslams. Apie 
tokius pakeitimus per vieną mėnesį 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

neesminiams orientacinių daugiamečių 
programų pakeitimams, techniniams 
patikslinimams, orientacinių lėšų 
perskirstymams tarp prioritetinių sričių 
arba pradinio asignavimo didinimui arba 
mažinimui mažiau kaip 10 proc., jeigu šie 
pakeitimai nedaro poveikio orientacinėse 
daugiametėse programose nustatytoms 
prioritetinėms sritims ir tikslams. Tokius
pakeitimus tvirtina Komisija pagal Bendro 
įgyvendinimo reglamento 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą ir 
apie juos per vieną mėnesį pranešama 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Bendro įgyvendinimo reglamento 15 
straipsnio 4 dalyje nurodyta procedūra gali 
būti taikoma orientacinių daugiamečių 
programų pakeitimams, kai Sąjunga turi 
skubiai imtis veiksmų.

7. Bendro įgyvendinimo reglamento 15 
straipsnio 4 dalyje nurodyta procedūra gali 
būti taikoma orientacinių daugiamečių 
programų pakeitimams dėl deramai 
pagrįstų privalomų skubos priežasčių, kai 
Sąjunga turi skubiai imtis veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
suteikiami visam šio reglamento galiojimo 
laikotarpiui.

1. 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 
straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai 
suteikiami visam šio reglamento galiojimo 
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laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. 
laikotarpiu yra 1 131 000 000 EUR. 
Metinius asignavimus nustato biudžeto 
valdymo institucija pagal kasmetinę 
biudžeto sudarymo procedūrą, laikydamasi 
daugiametėje finansinėje programoje 
nustatytų ribų.

1) Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. 
laikotarpiu yra 1 131 000 000 EUR. 
Orientacinis lėšų paskirstymas 2014–
2020 m. laikotarpiui nustatytas Ia priede. 
Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl Ia priedo pakeitimo ar papildymo arba 
lėšų perskirstymo programoms. Metinius 
asignavimus nustato biudžeto valdymo 
institucija pagal kasmetinę biudžeto 
sudarymo procedūrą, laikydamasi 
daugiametėje finansinėje programoje 
nustatytų ribų.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Persvarstymas

Ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinamas šio 
reglamento įgyvendinimas per pirmuosius 
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trejus metus, kartu, jei tinkama, 
pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriame 
nustatomi būtini pakeitimai, įskaitant Ia 
priede nustatyto orientacinio lėšų 
paskirstymo pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2014 m. sausio 1 d.

1. Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 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, 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, techninių 
reglamentų derinimas ir standartizacija, 
intelektinės nuosavybės teisės, asmens 
duomenų apsauga ir dalijimasis geriausia 



PE489.443v01-00 22/23 PA\901598LT.doc

LT

patirtimi ekonomikos, prekybos, mokesčių 
ir finansų srityse;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kovai su korupcija skirtų priemonių ir 
skaidrumą didinančių veiksmų 
tobulinimas bei griežtesnis tokių 
priemonių ir veiksmų įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 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, mokesčiai, finansai ir statistikos 
klausimai, kurie yra svarbūs konkretiems 
Sąjungos interesams arba abipusiams 
Sąjungos ir trečiųjų šalių interesams;
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Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
2014–2020 M. LAIKOTARPIO 

ORIENTACINIS LĖŠŲ 
PASKIRSTYMAS

Nustatomas toks bendrų lėšų 
(1 131 000 000 EUR) paskirstymas pagal 
konkrečius tikslus:
Tikslas Nr. 1 (strategijos „Europa 2020“ 
tarptautinio aspekto įgyvendinimas): 
53 proc.;
Tikslas Nr. 2 (gerinti Europos bendrovių 
patekimą į rinką ir didinti jų prekybos, 
investicijų bei verslo galimybes): 20 proc.;
Tikslas Nr. 3 (skatinti visuotinį Sąjungos 
ir jos vaidmens pasaulyje supratimą ir 
žinomumą): 18 proc. ir

Nepaskirstytasis rezervas (bus 
naudojamas pagal pirmiau išvardytus tris 
tikslus įgyvendinamoms programoms, 
atsižvelgiant į lėšų joms poreikį): 5 proc.

Or. en


