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Pakeitimas 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dviem pagrindinėmis iniciatyvomis 
suformuotas Europos Sąjungos 
kaimynystės regioninis bendradarbiavimas: 
Sąjungos ir jos rytinių kaimynių Rytų 
partnerystė bei Sąjungos ir jos pietinių 
Viduržemio jūros regiono kaimynių 
Viduržemio jūros šalių sąjunga. Šios 
iniciatyvos – reikšmingas politinis 
pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 
bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės 
principais grindžiamus santykius su šalimis 
partnerėmis;

(6) dviem pagrindinėmis iniciatyvomis 
suformuotas Europos Sąjungos 
kaimynystės regioninis bendradarbiavimas: 
Sąjungos ir jos rytinių kaimynių Rytų 
partnerystė bei Sąjungos ir jos pietinių 
Viduržemio jūros regiono kaimynių 
Viduržemio jūros šalių sąjunga kartu su 
Europos ir Viduržemio jūros regionų ir 
vietos valdžios asamblėja (ARLEM). Šios 
iniciatyvos – reikšmingas politinis 
pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 
bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės 
principais grindžiamus santykius su šalimis 
partnerėmis;

Or. es

Pakeitimas 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nuo Europos kaimynystės politikos 
įgyvendinimo pradžios ir nuo Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sukūrimo įvyko gana daug esminių 
pokyčių. Pavyzdžiui, sustiprėjo santykiai 
su partnerėmis, pradėtos regioninės 
iniciatyvos, ir regione prasidėjo perėjimo 
prie demokratijos procesai. Tai paskatino 
sukurti naują Europos kaimynystės 
politikos viziją, numatytą 2011 m. atlikus 

(7) nuo Europos kaimynystės politikos 
įgyvendinimo pradžios ir nuo Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sukūrimo įvyko gana daug esminių 
pokyčių. Pavyzdžiui, sustiprėjo santykiai 
su partnerėmis, pradėtos regioninės 
iniciatyvos, ir regione prasidėjo perėjimo 
prie demokratijos procesai, visų pirma, 
pietinės Viduržemio jūros pakrantės 
šalyse po 2011 m. pavasario įvykių. Tai 
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visapusišką strateginę šios politikos 
peržiūrą. Joje pabrėžiami pagrindiniai 
Sąjungos ir kaimyninių šalių
bendradarbiavimo tikslai ir numatoma 
didesnė parama partnerėms, kurios 
įsipareigojo kurti demokratinę visuomenę 
ir vykdyti reformas laikydamosi principo 
„daugiau už daugiau“ ir tarpusavio 
atskaitomybės principo;

paskatino sukurti naują Europos 
kaimynystės politikos viziją, numatytą 
2011 m. atlikus visapusišką strateginę šios 
politikos peržiūrą. Politikoje pabrėžiami 
pagrindiniai bendradarbiavimo skatinimo
tikslai ir numatoma parama partnerėms, 
kurios įsipareigojo kurti labiau 
lygiateisišką ir demokratinę visuomenę, 
kurioje paisoma žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių, laikantis principo 
„daugiau už daugiau“ ir tarpusavio 
atskaitomybės principo; 

Or. fr

Pakeitimas 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nuo Europos kaimynystės politikos 
įgyvendinimo pradžios ir nuo Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sukūrimo įvyko gana daug esminių 
pokyčių. Pavyzdžiui, sustiprėjo santykiai 
su partnerėmis, pradėtos regioninės 
iniciatyvos, ir regione prasidėjo perėjimo 
prie demokratijos procesai. Tai paskatino 
sukurti naują Europos kaimynystės 
politikos viziją, numatytą 2011 m. atlikus 
visapusišką strateginę šios politikos 
peržiūrą. Joje pabrėžiami pagrindiniai 
Sąjungos ir kaimyninių šalių 
bendradarbiavimo tikslai ir numatoma 
didesnė parama partnerėms, kurios 
įsipareigojo kurti demokratinę visuomenę 
ir vykdyti reformas laikydamosi principo 
„daugiau už daugiau“ ir tarpusavio 
atskaitomybės principo;

(7) nuo Europos kaimynystės politikos 
įgyvendinimo pradžios ir nuo Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sukūrimo tiek pietinėse, tiek rytinėse 
kaimyninėse šalyse įvyko gana daug 
esminių politinių pokyčių. Pavyzdžiui, 
sustiprėjo santykiai su partnerėmis, 
pradėtos regioninės iniciatyvos, ir regione 
prasidėjo perėjimo prie demokratijos 
procesai. Tai paskatino sukurti naują 
Europos kaimynystės politikos viziją, 
numatytą 2011 m. atlikus visapusišką 
strateginę šios politikos peržiūrą. Joje 
pabrėžiami pagrindiniai Sąjungos ir 
kaimyninių šalių bendradarbiavimo tikslai 
ir numatoma didesnė parama partnerėms, 
kurios įsipareigojo kurti demokratinę 
visuomenę ir vykdyti reformas laikydamosi 
principo „daugiau už daugiau“ ir 
tarpusavio atskaitomybės principo;

Or. es
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Pakeitimas 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šios priemonės tikslas turėtų būti 
skatinti tarpvalstybinį ir diferencijuotą 
požiūrį, siekiant sudaryti sąlygas greitam 
ir veiksmingam programos įgyvendinimui 
šalyse, kurioms taikoma Europos 
kaimynystės politika, kad būtų paskatintas 
regioninis ir tarpregioninis projektų 
rengimas ir paremta decentralizuoto 
bendradarbiavimo politika;

Or. fr

Pakeitimas 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) be to, svarbu skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia telkiant 
asignavimus pagal Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis ir kitas bendradarbiavimo 
sritis;

(9) be to, svarbu skatinti ir lengvinti 
bendradarbiavimą bendram Sąjungos ir jos 
partnerių labui, pirmiausia telkiant 
asignavimus pagal Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemones, ypač skiriamus 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
Sąjungos interesus atitinkantiems 
infrastruktūros projektams, kurie apims 
kaimynines šalis, visų pirma su energijos 
gamyba ir transportu susijusiems 
projektams, ir kitas bendradarbiavimo 
sritis, tokias kaip moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos bei žinių 
ir technologijų perdavimas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir energijos 
vartojimo efektyvumo srityje;
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Or. es

Pakeitimas 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
padės, esant reikalui, įgyvendinti esamas ir 
būsimas makroregionines strategijas;

(12) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
padės, esant reikalui, įgyvendinti esamas ir 
būsimas makroregionines strategijas, visų 
pirma teikiant pirmenybę dujų, elektros ir 
naftos koridoriams ir gamtinių dujų 
saugojimo infrastruktūrai;

Or. es

Pakeitimas 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) parama, kuri bus teikiama, taip pat 
turėtų derėti su Sąjungos ilgalaikiais 
klimato ir energetikos tikslais, o ypač 
Klimato kaitos ir energetikos 2050 m. 
planais ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo bei išmetamų teršalų 
kiekio sumažinimo 80–95 proc. iki 
2050 m. tikslu;

Or. en

Pakeitimas 16
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Europos kaimynystės politika turėtų 
stiprinti sinergiją su daugiašaliais 
projektais, inicijuotais per Viduržemio 
jūros šalių sąjungą;

Or. es

Pakeitimas 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
gerinti atitinkamos savo bendradarbiavimo 
su kaimyninėmis šalimis politikos darną ir 
papildomumą. Siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos bendradarbiavimas ir valstybių 
narių bendradarbiavimas papildytų ir 
stiprintų vienas kitą, būtų tikslinga 
numatyti bendrą programavimą, kuris 
turėtų būti atliktas tada, kai tai įmanoma ir 
aktualu;

(15) Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
gerinti atitinkamos savo bendradarbiavimo 
su kaimyninėmis šalimis politikos darną ir 
papildomumą, atsižvelgdamos ir į 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 
prioritetus. Siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos bendradarbiavimas ir valstybių 
narių bendradarbiavimas papildytų ir 
stiprintų vienas kitą, būtų tikslinga 
numatyti bendrą programavimą, kuris 
turėtų būti atliktas tada, kai tai įmanoma ir 
aktualu;

Or. es

Pakeitimas 18
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Sąjungos parama pagal šį reglamentą (16) Sąjungos parama pagal šį reglamentą 
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iš esmės turėtų būti suderinta su atitinkama
šalių partnerių nacionalinėmis, 
regioninėmis ar vietos strategijomis ir 
priemonėmis;

turėtų būti suderinta su atitinkamomis šalių 
partnerių nacionalinėmis, regioninėmis ar 
vietos strategijomis ir priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 19
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kaimyninėse šalyse, kuriose 
prisiderinimas prie Sąjungos taisyklių ir 
standartų yra vienas pagrindinių politikos 
tikslų, Sąjunga gali geriausiai suteikti šią
paramą. Tam tikra konkreti parama gali 
būti teikiama tik Sąjungos lygmeniu;

(17) kaimyninėse šalyse, kuriose 
prisiderinimas prie Sąjungos taisyklių ir 
standartų yra vienas pagrindinių politikos 
tikslų, Sąjunga turėtų įsipareigoti laiku 
suteikti ekonomiškai naudingą paramą. 
Tam tikra konkreti parama gali būti 
teikiama tik Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 20
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) norint užtikrinti tiekimo šaltinių ir 
tranzito trasų patikimumą, būtinas 
bendradarbiavimas su kaimyninėmis 
šalimis energetikos srityje, pagrįstas 
prisiderinimu prie Sąjungos vidaus rinkos 
taisyklių, įskaitant reglamentavimo 
nuostatų integravimą, palaipsnį 
liberalizavimą ir rinkos skaidrumą.  
Ilgainiui tvirtas trečiojo energetikos 
rinkinio teisinių nuostatų laikymasis 
užtikrins dujų ir elektros rinkų veikimo 
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saugumą, skaidrumą ir ekonominį 
naudingumą;

Or. en

Pakeitimas 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pagal Europos kaimynystės 
priemonę teikiama parama 
besivystančioms šalims turėtų būti atskirta 
nuo pagalbos, teikiamos toms šalims 
pagal vystomojo bendradarbiavimo 
finansinę priemonę; turėtų būti atskirtas 
įvairių pagal naują 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą numatytų 
finansinių priemonių planavimas;

Or. fr

Pakeitimas 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kova su klimato kaita yra vienas 
didžiulių Sąjungos laukiančių uždavinių, 
todėl reikalingi skubūs tarptautiniai 
veiksmai. Atsižvelgiant į 2011 m. birželio 
mėn. Komisijos DFP komunikate pareikštą 
ketinimą didinti su klimatu susijusią 
Sąjungos biudžeto dalį bent iki 20 proc., šis 
reglamentas turėtų padėti siekti šio tikslo;

(20) kova su klimato kaita yra vienas 
didžiulių Sąjungos laukiančių uždavinių, 
todėl reikalingi skubūs tarptautiniai 
veiksmai, pvz., skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 
Atsižvelgiant į 2011 m. birželio mėn. 
Komisijos DFP komunikate pareikštą 
ketinimą didinti su klimatu susijusią 
Sąjungos biudžeto dalį bent iki 20 proc., šis 
reglamentas turėtų padėti siekti šio tikslo. 
Šio tikslo turėtų padėti siekti iniciatyvos, 
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tokios kaip Viduržemio jūros regiono 
saulės energijos planas;

Or. es

Pakeitimas 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kova su klimato kaita yra vienas 
didžiulių Sąjungos laukiančių uždavinių, 
todėl reikalingi skubūs tarptautiniai 
veiksmai. Atsižvelgiant į 2011 m. birželio 
mėn. Komisijos DFP komunikate pareikštą 
ketinimą didinti su klimatu susijusią 
Sąjungos biudžeto dalį bent iki 20 proc., šis 
reglamentas turėtų padėti siekti šio tikslo;

(20) kova su klimato kaita ir patikimo 
energijos tiekimo užtikrinimas yra du 
dideli Sąjungos laukiantys uždaviniai, 
todėl reikalingi skubūs tarptautiniai 
veiksmai. Atsižvelgiant į 2011 m. birželio 
mėn. Komisijos DFP komunikate pareikštą 
ketinimą didinti su klimatu susijusią 
Sąjungos biudžeto dalį bent iki 20 proc., šis 
reglamentas turėtų padėti siekti šio tikslo;

Or. en

Pakeitimas 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) reikia Sąjungos veiksmų už 
Sąjungos ribų, siekiant užtikrinti patikimą 
ir diversifikuotą energijos tiekimą 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 25
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) palaikydama ryšius su 
kaimyninėmis šalimis, Sąjunga turėtų 
atsižvelgti į esamą jų ekonomikos 
struktūrą ir pramonės struktūrą, kad 
paremtų politiką, kuria skatinamos MVĮ 
ir darbo vietų kūrimas;

Or. es

Pakeitimas 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 ar kitų 
esamų ir būsimų susitarimų ir bendrai 
sutartų makroregioninių strategijų ir 
veiksmų planų įgyvendinimas.

Or. ro

Pakeitimas 27
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
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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;

vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, derinant 
teisės aktus ir priartinant reglamentavimą 
prie Sąjungos ir kitų atitinkamų 
tarptautinių standartų, susijusių su 
institucijų stiprinimu ir investicijomis, visų 
pirma infrastruktūros tarpusavio ryšių 
srityje, siekiant užtikrinti tranzito trasų 
diversifikavimą ir patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įgyvendinti ES makroregionines 
strategijas, taikomas ES kaimyninėms 
šalims, ir su jomis susijusius veiksmų 
planus;

Or. ro

Pakeitimas 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, skatinti vidaus
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų, lygiateisį ir integracinį 
vystymąsi, mažinti badą ir skurdą, skatinti 
vidaus ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovą su klimato 
kaita, atsparumą nelaimėms ir mokslinius 
tyrimus bei technologinę plėtrą;

Or. es
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Pakeitimas 30
Adina-Ioana Vălean

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, skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi, 
mažinti skurdą, be kita ko, vystant privatųjį 
sektorių, skatinti vidaus ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, kaimo 
plėtrą, bendradarbiavimą energetikos 
srityje, kovos su klimato kaita veiksmus ir 
atsparumą nelaimėms;

Or. en

Pakeitimas 31
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti pasitikėjimo stiprinimo ir kitas
priemones, kuriomis būtų prisidedama prie 
saugumo ir konfliktų prevencijos bei 
sprendimo;

e) skatinti pasitikėjimo stiprinimą 
konkrečiomis priemonėmis, kuriomis būtų 
prisidedama prie saugumo ir konfliktų 
prevencijos bei sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatinti įvairių rūšių 
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atsinaujinančiųjų išteklių energijos (vėjo, 
vandens, saulės ir fotovoltinės energijos) 
plėtojimą ir kovą  su klimato kaita, taigi 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
susijusių su energetikos jungčių ir tinklų 
plėtojimu, siekimą, pvz., praktinį 
Viduržemio jūros regiono saulės energijos 
plano ir programos DESERTEC 
įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) užtikrinti Sąjungos ir jos šalių 
partnerių ekonominį konkurencingumą, 
įtraukiant projektus ir procedūras, kurie 
geriausiai atitinka MVĮ poreikius, ir taip 
sudarant MVĮ lengvesnes sąlygas 
dalyvauti ES vidaus rinkoje; 

Or. fr

Pakeitimas 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) koordinuoti ES paramą MVĮ ir 
skatinti šalių partnerių ir Sąjungos MVĮ 
kurti bendras įmones; skatinti plėtoti MVĮ 
projektus ir investicijas šalyse partnerėse, 
taigi mobilizuoti išteklius, kurių reikia 
tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti;
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Or. fr

Pakeitimas 35
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stiprinti subregioninio, regioninio ir 
kaimyninio lygmens bendradarbiavimą, 
taip pat tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

f) stiprinti subregioninio, regioninio ir 
kaimyninio lygmens bendradarbiavimą, 
taip pat tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
teritorinį bendradarbiavimą, skatinant 
regioninę sinergiją ir tinklus tokiose 
srityse, kaip aplinka, klimato kaita, 
energetika, moksliniai tyrimai, IRT, 
kultūra ir judumas.

Or. ro

Pakeitimas 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) panaudoti ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros politiką, pvz, Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintąją bendrąją programą (2007–
2013 m.) ir būsimą aštuntąją programą, 
kaip pagrindines bendradarbiavimo ir 
šalių partnerių įtraukimo į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę priemones, 
ekonominio konkurencingumo 
sumetimais; laikytis požiūrio, kad šios 
bendrosios programos nepaprastai svariai 
prisideda prie ekonomikos augimo, darbo 
vietų kūrimo ir inovacijų.
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Or. fr

Pakeitimas 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, pvz., 
pajamų ir užimtumo lygio, prieigos prie 
elektros ir kitų rūšių energijos, vandens ir 
sanitarijos skirtumus.

Or. es

Pakeitimas 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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 

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

su kita parama ir finansinėmis 
priemonėmis, pvz., vystomojo 
bendradarbiavimo finansine priemone, 
kurias teikia Sąjunga, valstybės narės ir 
Europos investicijų bankas.

Or. fr

Pakeitimas 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis 
imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų 
tinkamą koordinavimą ir bendradarbiavimą 
su daugiašalėmis ir regioninėmis 
organizacijomis bei subjektais, įskaitant 
Europos finansų įstaigas, tarptautines 
finansų įstaigas, Jungtinių Tautų agentūras, 
fondus ir programas, privačius ir politinius 
fondus bei Europos Sąjungai 
nepriklausančias valstybes donores.

4. Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis 
imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų 
tinkamą ilgalaikį koordinavimą ir 
bendradarbiavimą su daugiašalėmis ir 
regioninėmis organizacijomis bei 
subjektais, įskaitant Europos finansų 
įstaigas, tarptautines finansų įstaigas, 
Jungtinių Tautų agentūras, fondus ir 
programas, privačius ir politinius fondus 
bei Europos Sąjungai nepriklausančias 
valstybes donores.

Or. fr

Pakeitimas 40
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) programos, susijusios su Sąjungos 
makroregioninėmis strategijomis ir su 
jomis susijusiais veiksmų planais;

Or. ro
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Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tarpvalstybinės regioninės programos, 
kurių paskirtis – skatinti bendrą su 
kaimyninėmis šalimis regioninę sinergiją 
ir tinklus tokiose srityse, kaip aplinka, 
klimato kaita, energetika, moksliniai 
tyrimai, IRT, kultūra, transportas ir 
judumas tarp kaimyninių šalių, vieno ar 
daugiau valstybių narių regionų 
bendradarbiavimo su vienu ar daugiau 
šalių partnerių regionų priemonėmis.   

Or. ro

Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kalbant apie daugiašales programas, 
išsamus programavimo dokumentas, 
įskaitant strategiją ir orientacinę 
daugiametę programą, priimamas pagal 
Bendro įgyvendinimo reglamento 
15 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Jame nustatomi Sąjungos 
paramos regionui arba subregionui 
prioritetai ir finansavimo, suskirstyto pagal 
prioritetus, orientacinis dydis. Atitinkama 
tokio dokumento trukmė – keleri metai.

3. Kalbant apie daugiašales 
makroregionines programas ir strategijas, 
išsamus programavimo dokumentas,
įskaitant strategiją ir orientacinę 
daugiametę programą, priimamas pagal 
Bendro įgyvendinimo reglamento 
15 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Jame nustatomi Sąjungos 
paramos regionui arba subregionui 
prioritetai ir finansavimo, suskirstyto pagal 
prioritetus, orientacinis dydis. Atitinkama 
tokio dokumento trukmė – keleri metai.

Or. ro
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Pakeitimas 43
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai reikia įgyvendinti veiksmingesnes 
priemones bendram Sąjungos ir šalių 
partnerių labui, tokiose srityse, kaip 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir 
tarpusavio ryšiai, finansavimą pagal šį 
reglamentą galima sujungti su finansavimu, 
numatytu pagal kitus atitinkamus Sąjungos 
reglamentus, kuriais nustatomos finansinės 
priemonės. Šiuo atveju Komisija sprendžia, 
kurį bendrą taisyklių rinkinį taikyti 
įgyvendinimui.

6. Kai reikia įgyvendinti veiksmingesnes 
priemones bendram Sąjungos ir šalių 
partnerių labui, tokiose srityse, kaip 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir 
tarpusavio ryšiai, finansavimą pagal šį 
reglamentą galima sujungti su finansavimu, 
numatytu pagal kitus atitinkamus Sąjungos 
reglamentus, kuriais nustatomos finansinės 
priemonės, pvz., Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė. Šiuo atveju Komisija 
sprendžia, kurį bendrą taisyklių rinkinį 
taikyti įgyvendinimui.

Or. en

Pakeitimas 44
Adina-Ioana Vălean

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 

9. Ištikus ekonominei, politinei ar 
energetikos 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. 
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Komisija siunčia persvarstytus 
programavimo dokumentus susipažinti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Tokiu atveju per mėnesį nuo priėmimo 
Komisija siunčia persvarstytus 
programavimo dokumentus susipažinti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 45
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aplink upės baseiną, apimant NUTS 2 
ar atitinkamą lygį atitinkančius pakrantės 
teritorinius vienetus, besiribojančius su 
valstybėmis narėmis ir šalimis 
partnerėmis ir (arba) Rusijos Federacija 
bendru upės baseinu;

Or. ro

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) makroregionams, kuriems jau 
taikomos ES strategijos ar sinergija;

Or. ro

Pakeitimas 47
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Orientacinis lėšų paskirstymas 
bendroms veiklos programoms visų pirma 
grindžiamas tinkamų rajonų gyventojų 
skaičiumi. Nustatant orientacinius 
asignavimus gali būti daromi patikslinimai, 
siekiant parodyti reikalingą pusiausvyrą 
tarp Europos regioninės plėtros fondo įnašų 
ir įnašų, skirtų iš šios priemonės biudžeto, 
taip pat atsižvelgiama į kitus veiksnius, 
turinčius įtakos bendradarbiavimo 
intensyvumui, pvz., specifinius pasienio 
regionų ypatumus ir jų pajėgumą valdyti ir 
įsisavinti Sąjungos paramą.

4. Nustatant orientacinius lėšų asignavimus 
gali būti daromi patikslinimai, siekiant 
parodyti reikalingą pusiausvyrą tarp 
Europos regioninės plėtros fondo įnašų ir 
įnašų, skirtų iš šios priemonės biudžeto, 
taip pat atsižvelgiama į kitus veiksnius, 
turinčius įtakos bendradarbiavimo 
intensyvumui, pvz., specifinius pasienio 
regionų ypatumus ir jų pajėgumą valdyti ir 
įsisavinti Sąjungos paramą.

Or. en

Pakeitimas 48
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiam reglamentui įgyvendinti gaunamas 
finansinis paketas 2014–2020 m. yra 
18 182 300 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 5 proc. finansinio paketo 
skiriama tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, nurodytoms 6 straipsnio 
1 dalies c punkte.

1. Šiam reglamentui įgyvendinti gaunamas 
finansinis paketas 2014–2020 m. yra 
18 182 300 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 15 proc. finansinio paketo 
skiriama tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, nurodytoms 6 straipsnio 
1 dalies c, ab ir ca punktuose.

Or. ro

Pakeitimas 49
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiam reglamentui įgyvendinti gaunamas 
finansinis paketas 2014–2020 m. yra 
18 182 300 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 5 proc. finansinio paketo 
skiriama tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, nurodytoms 6 straipsnio 
1 dalies c punkte.

1. Šiam reglamentui įgyvendinti gaunamas 
finansinis paketas 2014–2020 m. yra 
18 182 300 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 10 proc. finansinio paketo 
skiriama tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, nurodytoms 6 straipsnio 
1 dalies c punkte.

Or. en


