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Pakeitimas 14
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę, 
nacionalinių, etninių, religinių ir kalbinių 
mažumų apsaugą bei nediskriminavimą. 
Pagalba taip pat turėtų sustiprinti jų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, 
grindžiamą pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo darbotvarke, suderinta 
su strategija „Europa 2020“, ir užtikrinti 
laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

Or. pl

Pakeitimas 15
Derek Vaughan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą. Pagalba taip pat turėtų 
sustiprinti jų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi, grindžiamą pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

(8) pagalba pagal šį reglamentą turėtų būti 
teikiama laikantis kiekvienai pagalbą 
gaunančiai šaliai Sąjungos apibrėžto 
plėtros politikos pagrindo, nustatyto 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimuose ir 
pagal Europos arba stojimo partnerystę, 
atsižvelgiant į metinio Komisijos plėtros 
dokumentų paketo pažangos ataskaitas ir 
plėtros strategiją. Pagalba daugiausia turėtų 
būti teikiama nedideliam skaičiui politikos 
sričių, kuriose ji padėtų pagalbą 
gaunančiose šalyse stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, atlikti teismų 
sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir skatinti lyčių lygybę bei 
nediskriminavimą ir kovoti su korupcija ir 
organizuotu nusikalstamumu. Pagalba 
taip pat turėtų sustiprinti jų ekonominį ir 
socialinį vystymąsi, grindžiamą pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo darbotvarke, 
suderinta su strategija „Europa 2020“, ir 
užtikrinti laipsnišką teisės aktų derinimą su 
Kopenhagos kriterijais. Turėtų būti 
stiprinamas finansinės pagalbos ir bendros 
pažangos, daromos įgyvendinant 
pasirengimo narystei strategiją, 
nuoseklumas;

Or. en

Pakeitimas 16
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. …/… (toliau –
Bendras įgyvendinimo reglamentas) 
nustatytos bendros Sąjungos išorės 

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. …/… (toliau –
Bendras įgyvendinimo reglamentas) 
nustatytos bendros Sąjungos išorės 



AM\900920LT.doc 5/11 PE488.041v01-00

LT

veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės 
ir procedūros, tačiau Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
išsamesnes taisykles, nustatančias vienodas 
šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, ypač 
susijusias su valdymo struktūromis ir 
procedūromis. Tokiose taisyklėse turėtų 
būti atsižvelgiama į patirtį, įgytą vykdant 
ankstesnes pasirengimo narystei pagalbos 
valdymo ir įgyvendinimo programas, ir į 
pagalbą gaunančių šalių padėties raidą;

veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės 
ir procedūros, tačiau Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
išsamesnes taisykles, nustatančias vienodas 
šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, ypač 
susijusias su valdymo struktūromis ir 
procedūromis. Tokiose taisyklėse turėtų 
būti atsižvelgiama į patirtį, įgytą vykdant 
ankstesnes pasirengimo narystei pagalbos 
valdymo ir įgyvendinimo programas, ir į 
pagalbą gaunančių šalių padėties raidą. 
Tačiau reikėtų pabrėžti, kad 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
naudoti tik tuomet, kai tai būtina, 
užtikrindama Europos Parlamentui teisę 
pateikti savo nuomonę dėl Komisijos 
siūlomų priemonių;

Or. pt

Pakeitimas 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) teikiant pagalbą turėtų ir toliau būti 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių nauda buvo patvirtinta pasirengimo 
stojimui proceso metu. Perėjimas nuo 
Komisijos vykdomo tiesioginio 
pasirengimo narystei pagalbos valdymo 
prie decentralizuoto valdymo, kurį vykdytų 
pagalbą gaunančios šalys, turėtų būti 
laipsniškas ir atitikti kiekvienos pagalbą 
gaunančios šalies gebėjimus;

(17) teikiant pagalbą turėtų ir toliau būti 
naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, 
kurių nauda buvo patvirtinta pasirengimo 
stojimui proceso metu. Perėjimas nuo 
Komisijos vykdomo tiesioginio 
pasirengimo narystei pagalbos valdymo 
prie decentralizuoto valdymo, kurį vykdytų 
pagalbą gaunančios šalys, turėtų būti 
laipsniškas ir atitikti kiekvienos pagalbą 
gaunančios šalies gebėjimus. Siekiant 
kovoti su korupcija, šio proceso metu 
turėtų būti didinamas skaidrumas, 
gerinamas valdymas, nusižengimų 
prevencija, atitiktis ir stebėsena, 
atskaitomybė bei kontrolė ir taikomos 
griežtesnės audito priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 18
Derek Vaughan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) vykdyti viešojo administravimo 
reformas ir užtikrinti gerą valdymą;

iv) vykdyti viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti gerą valdymą ir gerinti 
institucinius gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 19
Derek Vaughan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Teikti paramą ekonominiam, 
socialiniam ir teritoriniam vystymuisi 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo, inter alia:

b) Teikti paramą ekonominiam, 
socialiniam ir teritoriniam vystymuisi 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo ir didesnio valstybių narių ir 
valstybių kandidačių ar potencialių 
valstybių kandidačių bendradarbiavimo, 
siekiant skatinti keitimąsi patirtimi ir 
žiniomis apie Sąjungos teisės aktus ir 
administravimą, inter alia:

Or. en

Pakeitimas 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) užtikrinant fizinio kapitalo plėtrą, 
gerinant sujungimą su Sąjungos ir 
regioniniais tinklais.

v) užtikrinant fizinio kapitalo plėtrą, 
gerinant sujungimą su Sąjungos 
infrastruktūromis ir regioniniais tinklais.

Or. en

Pakeitimas 21
Derek Vaughan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) plėtojant infrastruktūros projektus, 
kad būtų patenkinti regioniniai ir 
nacionaliniai transportavimo, energijos ir 
komunikacijos poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 22
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, teisingumo sistemos ir 
administracinių gebėjimų srityse;

– pažangą demokratijos, teisinės valstybės, 
pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms 
laisvėms ir mažumų teisėms, teisingumo 
sistemos ir administracinių gebėjimų 
srityse;

Or. fr
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Pakeitimas 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pereinamojo laikotarpio procesui 
siekiant narystės Sąjungoje ir gebėjimų 
stiprinimui;

a) pereinamojo laikotarpio procesui 
siekiant narystės Sąjungoje, piliečių 
supažindinimui su Europos Sąjunga ir 
gebėjimų stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 24
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kovos su klimato kaita ir nelaimių 
prevencijos veiksmams;

Or. ro

Pakeitimas 25
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Rengdama, įgyvendindama ir 
kontroliuodama pagalbą pagal šį 
reglamentą, Komisija iš esmės palaiko 
partnerystės ryšius su pagalbą 
gaunančiomis šalimis. Prireikus šioje 
partnerystėje dalyvauja kompetentingos 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos, ekonominiai ir socialiniai 

5. Rengdama, įgyvendindama ir 
kontroliuodama pagalbą pagal šį 
reglamentą, Komisija iš esmės palaiko 
partnerystės ryšius su pagalbą 
gaunančiomis šalimis. Šioje partnerystėje 
dalyvauja kompetentingos nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, 
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partneriai, pilietinės visuomenės atstovai ir 
nevalstybiniai veikėjai.

pilietinės visuomenės atstovai ir 
nevalstybiniai veikėjai.

Or. ro

Pakeitimas 26
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

а) kriterijai, kurie turi būti taikomi 
paskirstant lėšas pagalbą gaunančioms 
šalims, taip pat kelių šalių ir teritorinio 
bendradarbiavimo veiksmams;

а) kriterijai, kurie turi būti taikomi 
paskirstant lėšas pagalbą gaunančioms 
šalims, taip pat kelių šalių tarpvalstybinio
ir teritorinio bendradarbiavimo veiksmams;

Or. bg

Pakeitimas 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šalies, kurios stojimas į Europos 
Sąjungą artėja (likus bent metams iki jos 
tapimo Sąjungos valstybe nare), 
strategijos dokumente numatomas 
pereinamasis laikotarpis nuo PNP
priemonės prie struktūrinių ir sanglaudos 
fondų.
Šiuo laikotarpiu turi būti įsteigta 
Sąjungos fondų valdymo darbo grupė, 
kuri padėtų atitinkamai valdžios 
institucijai nustatyti, kokios rūšies 
techninę pagalbą reikėtų teikti. 

Or. en
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Pagrindimas

Taip būtų sudaromos galimybės šaliai pasirengti naudotis ES struktūriniais ir sanglaudos 
fondais iškart po to, kai šalis prisijungs prie ES.

Pakeitimas 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Strategijos dokumentai peržiūrimi 
laikotarpio viduryje ir prireikus 
patikslinami. Komisijos iniciatyva jie gali 
būti peržiūrėti bet kuriuo metu.

4. Strategijos dokumentai peržiūrimi 
laikotarpio viduryje ir prireikus 
patikslinami. Komisijos iniciatyva jie gali 
būti peržiūrėti bet kuriuo metu.

Europos Parlamentui suteikiami 
įgaliojimai reikalauti, kad Komisija 
peržiūrėtų strategijos dokumentus.
Jei atsakymas neigiamas, Komisija 
išsamiai jį paaiškina.

Or. en

Pakeitimas 29
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tam tikrais atvejais taikant PNPP gali 
būti prisidedama prie programų arba 
priemonių, kurios taikomos pagal 
makroregioninę strategiją ir kuriose 
dalyvauja PNPP pagalbą gaunančios 
šalys.

Or. fr
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Pakeitimas 30
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Iki 3 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms.

1. Orientacinė finansavimo suma šiam 
reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m. yra 
14 110 100 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis). Ne mažiau kaip 7 proc. ir ne 
daugiau kaip 14 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms. 

Or. bg


