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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Partnerystės priemonės (PP) paskirtis – įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tarptautinį 
matmenį remiant Europos Sąjungos dvišales, regionines ir tarpregionines partnerystes, 
sudaryti geresnes sąlygas patekti į rinką ir plėtoti Europos įmonių prekybos, investicijų ir 
verslo galimybes, taip pat didinti ES matomumą visame pasaulyje. Partnerystės priemone bus 
pakeista bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis 
ir teritorijomis finansavimo priemonė (ICI), išplėsta jos taikymo sritis ir geografinė aprėptis, 
įtraukiant visas trečiąsias šalis. Vertinant partnerystės priemonei priskirtų tikslų ir jos taikymo 
srities požiūriu, PP laikoma paramos ES vidaus politikos išorės kryptims dalimi. Iš esmės 
būsimoji priemonė turėtų papildyti veiksmus, kurių imamasi įgyvendinant kitas ES 
programas, įskaitant Bendrą strateginę mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologinės plėtros 
programą „Horizontas 2020“, taip pat Konkurencingumo ir MVĮ programą; šios programos 
priskiriamos Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto kompetencijos sričiai.

Nors tikėtina, kad partnerystės priemonė dėl savo geografinės aprėpties ir bendrų politikos 
tikslų bus labai lanksti, ypač daug dėmesio reikėtų skirti painiavai tarp galimų pareiškėjų 
išvengti. Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos ketinimus tvirtinti deleguotuosius 
aktus, siekiant suderinti partnerystės priemonės priede nustatytas bendradarbiavimo sritis. 
Nors nuomonės referentė sutinka, kad šis būdas yra greito reagavimo į būsimus ekonominius 
uždavinius priemonė, ji mano, kad siūloma priedo formuluotė yra labai išsami ir apibūdinta 
gana bendrai, todėl ją galima įtraukti į reglamento tekstą nepakenkiant priemonės lankstumui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, siūlomais Partnerystės priemonės reglamento 
projekto pakeitimais siekiama smulkiau išaiškinti jo teikiamas galimybes papildyti veiksmus, 
kurių imamasi įgyvendinant kitas ES programas. Nuomonės referentė mano, kad siekiant kuo 
labiau padidinti finansinės paramos, teikiamos pasitelkiant partnerystės priemonę, poveikį 
reikėtų vengti pastangų dubliavimo. Be to, ji siūlo iš dalies pakeisti partnerystės priemonės 
priedą, kuriame nustatytos bendradarbiavimo sritys, nes mano, kad reikia skirti daugiau 
dėmesio tam tikroms Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto kompetencijai 
priskiriamos veiklos sritims, būtent moksliniams tyrimams ir inovacijoms, energetiniam 
saugumui, pramonei ir verslui ar informacinėms ir ryšių technologijoms.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos
komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) be to, Sąjunga stiprina dvišalius 
santykius su kitomis vidutines pajamas 

(6) be to, Sąjunga stiprina dvišalius 
santykius su kitomis vidutines pajamas 
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gaunančiomis sparčiai besivystančiomis 
Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis, į 
bendradarbiavimo partnerystę ir dialogus 
politikos klausimais įtraukdama sritis ir 
temas, kurių neaprėpia vystomasis 
bendradarbiavimas. Taip pat plėtojami 
santykiai su Rusija, be kita ko, remiantis 
Sąjungos ir Rusijos partneryste siekiant 
modernizavimo ir pabrėžiant, kad Rusija 
tiek dvišaliuose santykiuose, tiek pasaulio 
politikoje yra svarbi strateginė Sąjungos 
partnerė;

gaunančiomis sparčiai besivystančiomis 
Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis, į 
bendradarbiavimo partnerystę ir dialogus 
politikos klausimais įtraukdama sritis ir 
temas, kurių neaprėpia vystomasis 
bendradarbiavimas. Taip pat plėtojami 
santykiai su Rusija, be kita ko, remiantis 
tokiomis iniciatyvomis kaip Sąjungos ir 
Rusijos partnerystė siekiant 
modernizavimo ir ES ir Rusijos dialogas 
energetikos klausimais ir pabrėžiant, kad 
Rusija tiek dvišaliuose santykiuose, tiek 
pasaulio politikoje yra svarbi strateginė 
Sąjungos partnerė;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) veiksmais, kurių imamasi pagal šį 
reglamentą, galima papildyti pagal kitas 
Sąjungos programas (pvz., pagal Bendrą 
strateginę mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
technologinės plėtros programą 
„Horizontas 2020“, taip pat pagal 
Konkurencingumo ir MVĮ programą) 
įgyvendinamos vidaus politikos išorės 
matmenį, kartu užtikrinant, kad būtų 
vengiama bet kokio dubliavimo;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti ES ir trečiųjų šalių sąveikas, ypač atsižvelgiant į tokias ES programas kaip 
„Horizontas 2020“, taip pat į kitas MVĮ skirtas programas.
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Pakeitimas 3

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 deramo darbo visiems, taip pat siekti, 
kad būtų ratifikuojami ir veiksmingai 
įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti 
darbo standartai, daugiašaliai aplinkos 
apsaugos susitarimai ir Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencija;

Or. en

Pakeitimas 4

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, 
prekyba ir investicijomis, energetika, 
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
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Pakeitimas 5

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;

Or. en

Pakeitimas 6

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) Sąjunga šiuo reglamentu ir
formuodama politiką, atlikdama strateginį 
planavimą bei programavimą ir 
įgyvendindama priemones 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 ir 
programomis.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) parama veiksmams, kuriais siekiama 
spręsti su Sąjungos energetiniu saugumu 
susijusius uždavinius, Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. darbotvarkės 
įgyvendinimo skatinimas, pasaulinių 
energetikos rinkų skaidrumo ir 
nuspėjamumo didinimas ir technologijų 
perdavimo skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) partnerysčių, iniciatyvų ir veiksmų, 
kuriais siekiama didinti Sąjungos 
pramonės konkurencingumą, taip pat 
iniciatyvų, suteikiančių galimybę gerinti 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos rodiklius ir daryti pažangą 
įgyvendinant jos skaitmeninę darbotvarkę, 
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 

f) Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų arba 
abipusių interesų rėmimas tokiose srityse 
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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;

kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, 
įskaitant biologinę įvairovę, tausus išteklių 
naudojimas, žaliavos, transportas, 
užimtumas ir socialinė politika, tvarus 
vystymasis, įskaitant deramo darbo 
skatinimą ir įmonių socialinę atsakomybę, 
Pietų šalių tarpusavio prekyba ir 
bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, 
turizmas, sveikata, teisingumas, muitinės, 
mokesčiai, finansai, statistika ir bet kurios 
kitos konkretiems Sąjungos interesams 
arba abipusiams Sąjungos ir trečiųjų šalių 
interesams svarbios sritys;

Or. en


