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Pakeitimas 10
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, nuo 2007 m. Sąjunga stiprina ir 
plėtoja bendradarbiavimą ir partnerystę su 
Azijos, Vidurinės Azijos ir Lotynų 
Amerikos besivystančiomis ir pereinamojo 
laikotarpio šalimis, taip pat su Iraku, 
Iranu, Jemenu ir Pietų Afrika pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę;

(3) be to, nuo 2007 m. Sąjunga stiprina ir 
plėtoja bendradarbiavimą ir partnerystę su
Lotynų Amerikos, Azijos, Vidurinės 
Azijos, Artimųjų Rytų ir Pietų Afrikos
besivystančiomis ir pereinamojo 
laikotarpio šalimis, pagal 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį 
vystomojo bendradarbiavimo finansinę 
priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę 
priemonę nemini jokios kitos šalies, tik Pietų Afriką. Derinant šį Reglamentą svarbu išvengti 
tikslumo, leidžiančio plačiai šalių grupei prieiti prie finansinės priemonės, ir užtikrinti teisės 
aktų nuoseklumą.

Pakeitimas 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Sąjungai svarbu plėtoti santykius su 
partneriais, kurie vis aktyviau dalyvauja 
tarptautinėje ekonomikoje ir prekyboje, 
Pietų šalių tarpusavio prekyboje ir 
bendradarbiavimo veikloje, išteklių ir 
energijos rinkų valdyme, daugiašaliuose 
forumuose, įskaitant Dvidešimties finansų 
ministrų ir centrinių bankų valdytojų grupę 
(G20), užtikrinant pasaulinę valdyseną ir 
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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;

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

Pakeitimas 12
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES reikia pasaulinio masto finansinės 
priemonės, pagal kurią ji galėtų finansuoti 
oficialios paramos vystymuisi kriterijų 
neatitinkančias priemones, būtinas ES 
santykiams su atitinkamomis šalimis 
partnerėmis plėtoti ir stiprinti, ypač 
palaikant dialogus politikos klausimais ir 
užmezgant partnerystės ryšius;

(8) ES reikia pasaulinio masto finansinės 
priemonės, pagal kurią ji galėtų finansuoti 
oficialios paramos vystymuisi kriterijų 
neatitinkančias priemones, būtinas ES 
santykiams su atitinkamomis šalimis 
partnerėmis plėtoti ir stiprinti, ypač 
palaikant dialogus politikos klausimais ir 
užmezgant strateginės partnerystės ryšius, 
taip pat vystant svarbius abipusio intereso 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 13
Andrzej Grzyb

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 

(12) kova su klimato kaita yra pripažįstama
kaip vienas iš Sąjungos uždavinių; tai 
sritis, kurioje būtina imtis skubių 
tarptautinių veiksmų. Todėl Sąjunga turi 
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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;

užtikrinti visuotinį susitarimą sprendžiant 
klimato pokyčių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 14
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kova su klimato kaita yra pripažįstama 
vienu svarbiausių visuotinių 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;

Or. en

Pakeitimas 15
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie 
ekologiškesnės ekonomikos ir tausiu 
išteklių naudojimu, prekyba ir 

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, taip pat remti viešąją diplomatinę 
veiklą, bendradarbiavimą švietimo ir 
akademinėje srityje ir informavimo veiklą;
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investicijomis, verslo ir reguliavimo sričių 
bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis,
taip pat turėtų remti viešąją diplomatinę 
veiklą, bendradarbiavimą švietimo ir 
akademinėje srityje ir informavimo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 16
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
mokslu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, prekyba ir investicijomis, 
verslo ir reguliavimo sričių 
bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis, 
Europos bendrovių patekimo į rinką 
gerinimu, taip pat turėtų remti viešąją 
diplomatinę veiklą, bendradarbiavimą 
švietimo ir akademinėje srityje ir 
informavimo veiklą;

Or. es

Pakeitimas 17
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 

(14) pagal šį reglamentą Sąjunga turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“, ypač jos tikslus, susijusius su 
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klimato kaita, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

klimato kaita, energijos tiekimo 
užtikrinimu, perėjimu prie ekologiškesnės 
ekonomikos ir tausiu išteklių naudojimu, 
prekyba ir investicijomis, verslo ir 
reguliavimo sričių bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, taip pat turėtų remti 
viešąją diplomatinę veiklą, 
bendradarbiavimą švietimo ir akademinėje 
srityje ir informavimo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 18
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19
Andrzej Grzyb

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 

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 
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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;

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. Išskirtinis dėmesys turi būti 
skiriamas mažų ir vidutinių įmonių 
rėmimui Sąjungoje ir jų 
internacionalizavimui, atsižvelgiant į jų 
reikšmę Sąjungos ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 20
Josefa Andrés Barea

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, ypač MVĮ, 
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;

Or. es

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimo sritys Sąjungai teikiant 
pagalbą pagal šį reglamentą yra išsamiai 
išvardytos priede. Komisijai pagal 7 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio priedo 
pakeitimo arba papildymo.

Bendradarbiavimo sritys Sąjungai teikiant 
pagalbą pagal šį reglamentą yra išsamiai 
išvardytos priede. Komisijai pagal 7 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio priedo 
papildymo.

Or. ro

Pakeitimas 22
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 23
Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) iniciatyvų ir veiksmų, skirtų sukurti 
realiai veikiančias rinkas bei panaikinti 
biurokratines kliūtis ir prekybos barjerus, 
skatinimas ir parama jiems, siekiant 
padidinti Sąjungos konkurencinį 
pranašumą; 

Or. en

Pakeitimas 24
Adina-Ioana Vălean

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, veiksmų ir projektų
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;

Or. en


