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Pakeitimas 13
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalia (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sąjunga taip pat turi veiksmingai 
skatinti atokiausių regionų ir kaimyninių 
šalių teritorinį bendradarbiavimą, nes šie 
regionai turi būti laikomi pažangiomis ir 
privilegijuotomis Sąjungos teritorijomis, 
kurios yra naudingos gerinant Europos 
Sąjungos ir Šiaurės Amerikos, Centrinės 
Amerikos, Pietų Amerikos, Afrikos ir 
Indijos santykius;

Or. pt

Pakeitimas 14
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) primena, kad, jeigu nebūtų 
atokiausių regionų, Sąjunga neturėtų šių 
pažangių teritorijų, esančių netoli kitų 
žemynų, o geografinės Sąjungos sienos 
būtų daug mažesnės. Šios teritorijos yra 
privilegijuotos dėl jų išsidėstymo, taigi 
jomis naudojantis galima gerinti išorės 
santykius, o Europos Sąjunga gali 
įtvirtinti savo poziciją pasaulyje. Todėl 
atokiausiuose regionuose reikia taikyti 
Europos kaimynystės politiką ir naudoti 
jos priemones, būtent tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo priemones;

Or. pt
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Pakeitimas 15
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) mano, kad šių regionų ir geografinių 
teritorijų už Sąjungos ribų integracija ir 
atvėrimas nėra ir nebus paveikti jų 
geografinio nutolimo. Su įvairiomis 
pasaulio teritorijomis juos jungia daug 
istorinių, kalbinių ir kultūrinių ryšių, 
todėl jų padėtis yra privilegijuota gerinant 
šiuos ryšius, dėl kurių Europos Sąjunga 
gali įtvirtinti savo poziciją pasaulyje;

Or. pt

Pakeitimas 16
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 
vertybes;

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus bei mažumų
teisių, teisinės valstybės, gero valdymo, 
rinkos ekonomikos principų ir darnaus 
vystymosi vertybes;

Or. fr

Pakeitimas 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) parama pagal šią priemonę ir iš 
Europos regioninės plėtros fondo turėtų 
būti teikiama tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, 
vykdomoms palei Europos Sąjungos išorės 
sienas tarp šalių partnerių ir valstybių narių 
siekiant paremti integruotą ir darnią 
kaimyninių pasienio regionų regioninę 
plėtrą ir sklandžią teritorinę integraciją 
visoje Sąjungoje ir su kaimyninėmis 
šalimis;

(8) parama pagal šią priemonę ir iš 
Europos regioninės plėtros fondo turėtų 
būti teikiama tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, 
vykdomoms palei Europos Sąjungos išorės 
sienas tarp šalių partnerių ir valstybių narių 
siekiant paremti integruotą ir darnią 
kaimyninių pasienio regionų regioninę 
plėtrą ir sklandžią teritorinę integraciją 
visoje Sąjungoje ir su kaimyninėmis 
šalimis. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendinamas 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas prie 
išorės sienų, svarbu suderinti taisykles su 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
taisyklėmis;

Or. fr

Pakeitimas 18
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant užtikrinti, kad 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų įgyvendinimo taisyklės būtų 
aiškios, o programos, kaip reikalaujama, 
būtų lanksčios, reikėtų numatyti nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos būtų 
apibrėžiamas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, vietoj bendrų 
įgyvendinimo taisyklių, pagal kurias tik iš 
dalies nustatomos procedūros, susijusios 
su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu;

Or. fi
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Pakeitimas 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į pokyčius Viduržemio 
jūros regione po Arabų pavasario, reikia 
įgyvendinti integruotą Europos ir 
Viduržemio jūros regiono politiką, būtent 
skatinti investicijas, augimą ir užimtumą, 
taip pat užtikrinti subalansuotą abiejų 
Viduržemio jūros pakrančių regionų 
vystymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 20
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europos Sąjunga priėmė Šiaurės 
dimensijos partnerystės įsipareigojimą, 
todėl turi parengti priemones, kuriomis 
naudojantis būtų galima bendradarbiauti 
tarpvalstybiniu lygmeniu. Norint turėti 
išsamų tolesnio Šiaurės dimensijos 
finansavimo kitam programavimo 
laikotarpiui aprašymą, reikėtų į šį 
reglamentą įtraukti su šiuo klausimu 
susijusias nuostatas;

Or. fi

Pagrindimas

Šiaurės dimensija yra labai išskirtinė regioniniu lygmeniu; be to, dalyvaujančios šalys 
bendradarbiauja pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, susijusias su Europos 
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kaimynystės ir partnerystės priemone.

Pakeitimas 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
veiksmingumą ir papildomumą. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos bendradarbiavimas 
ir valstybių narių bendradarbiavimas 
papildytų ir stiprintų vienas kitą, ypač 
energetikos, transporto, švietimo ir 
mokslinių tyrimų srityse, būtų tikslinga 
numatyti bendrą programavimą ir bendrą 
finansavimą, kurie turėtų būti atliekami
tada, kai tai įmanoma ir aktualu;

Or. fr

Pakeitimas 22
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos parama pagal šį reglamentą 
naudojama šalių partnerių labui, taip pat 
gali būti naudojama bendram ES ir šalių 
partnerių labui.

2. Sąjungos parama pagal šį reglamentą 
naudojama šalių partnerių labui, taip pat 
turi būti naudojama bendram ES ir šalių 
partnerių labui.

Or. fr

Pakeitimas 23
Wojciech Michał Olejniczak
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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 bei visuomenės 
integracija, ypač partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų, asociacijos 
susitarimų ar kitų esamų ir būsimų 
susitarimų ir bendrai sutartų veiksmų planų 
įgyvendinimas.

Or. pl

Pakeitimas 24
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) remti žmogaus teises, mažumų teises ir 
pagrindines laisves, teisinę valstybę, 
lygybės principus, kurti tvirtą ir tvarią 
demokratiją, skatinti gerą valdymą ir kurti 
klestinčią pilietinę visuomenę, įtraukiant 
socialinius partnerius;

Or. fr

Pakeitimas 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius; šiuo tikslų reikėtų skatinti 
Europos ir Viduržemio jūros regiono 
universiteto (EMUNI) plėtrą, taip pat 
skatinti dėstytojų ir studentų mainus. 
Tačiau reikėtų pabrėžti svarbiausią 
Europos Sąjungos ir jos kaimynių miestų 
ir socialinių partnerių bendradarbiavimo 
vaidmenį pagal bendradarbiavimo su 
Viduržemio jūros regiono valstybių vietos 
ir regionų valdžios institucijų asamblėja 
(ARLEM) pavyzdį;

Or. fr

Pakeitimas 26
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius;

c) sudaryti sąlygas tinkamai valdomam 
žmonių judumui ir skatinti tiesioginius 
žmonių ryšius, įtraukiant į tai, be kita ko, 
veiksmus, kurių imamasi kultūros ir 
sporto srityse;

Or. pl

Pakeitimas 27
Riikka Manner

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, 

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

vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, dėti daugiau pastangų siekiant 
bendros naudos dalyvaujančioms šalims, 
kaimo plėtrą, kovos su klimato kaita 
veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms;

Or. en

Pakeitimas 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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; 
visų pirma reikėtų vystyti transeuropinius 
tinklus, transporto infrastruktūrą, būtent 
jūrų greitkelius, siekiant skatinti mainus 
ir palengvinti judumą tarp Europos ir 
kaimyninių regionų;

Or. fr

Pakeitimas 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinti sąveiką ir bendradarbiavimą 
kuriant įvairius pasirengimo narystei ir 
kaimynystės politikos fondus bei 
programas;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Alain Cadec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) stiprinti Europos Sąjungos išorės 
sienų kontrolę;

Or. fr

Pakeitimas 31
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teikiant šią paramą Europos Sąjunga 
jokiu būdu neįpareigojama dėl galimų 
susijusių šalių stojimo paraiškų 
pateikimo.

Or. fr

Pakeitimas 32
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą skatinti plėtrą, 
vykdyti reformas ir jos pažangą 
įgyvendinant šias reformas. Tokia 
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partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
jos pažangą įgyvendinant suderintus 
reformos tikslus, šalies poreikius bei 
pajėgumą ir galimą Sąjungos paramos 
poveikį.

diferenciacija parodo šalies partnerystės su 
Sąjunga užmojį, jos pažangą kuriant tvirtą 
ir tvarią demokratiją, jos pažangą 
įgyvendinant suderintus reformos tikslus, 
šalies poreikius bei pajėgumą ir galimą 
Sąjungos paramos poveikį.

Or. fi

Pakeitimas 33
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant sklandžiai įgyvendinti šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytą partnerystės 
principą, reikia teikti paramą gebėjimų 
stiprinimui ir susijusių partnerių padėties 
gerinimui. Tokia parama gali būti 
teikiama įgyvendinant pagal šią priemonę 
remiamas institucijų gebėjimų stiprinimo 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 34
Petru Constantin Luhan

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 
su kita parama, kurią teikia Sąjunga, 
valstybės narės ir Europos investicijų 
bankas.

2. Komisija, valstybės narės ir Europos 
investicijų bankas (EIB) užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą teikiama parama derėtų 
su kita parama, kurią teikia Sąjunga, 
valstybės narės ir Europos investicijų 
bankas. Šių programų sąveika yra 
svarbiausia siekiant suderinti abipusius 
tikslus regioniniu ir tarpvalstybiniu 
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lygmenimis.

Or. ro

Pakeitimas 35
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos, kuriomis sprendžiami vienos ar 
daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau šalių partnerių ir (arba) Rusijos 
Federacijos bendradarbiavimo klausimai ir 
kurios vykdomos su ES išorės siena 
besiribojančiuose regionuose.

c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
valstybių narių regionų bendradarbiavimo 
programos, kuriomis sprendžiami vienos ar 
daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau šalių partnerių ir (arba) Rusijos 
Federacijos bendradarbiavimo klausimai ir 
kurios vykdomos su ES išorės siena 
besiribojančiuose regionuose.

Or. bg

Pakeitimas 36
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jūrų sienoms, apimant NUTS 3 ar 
atitinkamą lygį atitinkančius teritorinius 
vienetus, esančius prie jūrų sienų tarp 
valstybių narių, šalių partnerių ir (arba) 
Rusijos Federacijos, kuriuos skiria 
daugiausia 150 km, nedarant įtakos 
galimiems pakeitimams, kurie būtini 
bendradarbiavimo veiksmų darnai ir 
tęstinumui užtikrinti;

b) jūrų sienoms, apimant NUTS 3 ar 
atitinkamą lygį atitinkančius teritorinius 
vienetus, esančius prie jūrų sienų tarp 
valstybių narių, šalių partnerių ir (arba) 
Rusijos Federacijos, kuriuos skiria 
daugiausia 150 km, išskyrus atokiausius 
regionus, kuriems šis apribojimas 
netaikomas, nedarant įtakos galimiems 
pakeitimams, kurie būtini 
bendradarbiavimo veiksmų darnai ir 
tęstinumui užtikrinti;

Or. pt
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Pakeitimas 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įnašus į tarpvalstybines programas, 
sukurtas pagal […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. […] dėl 
konkrečių Europos regioninės plėtros 
fondo paramos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui nuostatų, kuriose 
dalyvauja šalys partnerės ir (arba) Rusijos 
Federacija.

g) įnašus į esamas ir būsimas 
makroregionines strategijas ir 
tarpvalstybines programas, sukurtas pagal 
[…] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. […] dėl konkrečių 
Europos regioninės plėtros fondo paramos 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui nuostatų, kuriose dalyvauja šalys 
partnerės ir (arba) Rusijos Federacija.

Or. fr

Pakeitimas 38
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įnašus į tarpvalstybines programas, 
nustatytas įgyvendinant makroregioninę 
strategiją, taikomą Europos kaimynystės 
politikos šalyse partnerėse ir (arba) 
Rusijos Federacijoje;

Or. fr

Pakeitimas 39
Evgeni Kirilov

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. Orientacinis lėšų paskirstymas bendroms 
veiklos programoms grindžiamas svarbiais
tinkamų rajonų kriterijais. 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.

Or. en

Pakeitimas 40
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

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. 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. Reikėtų 
tiksliau nustatyti, kaip lėšos skiriamos 
remiantis kitais galimais kriterijais.

Or. fi
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Pakeitimas 41
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti 
svarbūs kriterijai patvirtinami 
deleguotuoju aktu.

Or. en

Pakeitimas 42
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per vienerius metus nuo 9 straipsnyje 
nurodyto programavimo dokumento 
patvirtinimo dalyvaujančios valstybės 
Komisijai kartu pateikia pasiūlymus dėl 
bendrų veiklos programų. Komisija 
kiekvieną bendrą veiklos programą 
patvirtina įvertinusi, ar ji atitinka šį 
reglamentą, programavimo dokumentą ir 
įgyvendinimo taisykles.

4. Per vienus metus nuo 9 straipsnyje 
nurodyto programavimo dokumento 
patvirtinimo dalyvaujančios valstybės 
Komisijai kartu pateikia pasiūlymus dėl 
bendrų veiklos programų. Komisija, per 
tris mėnesius nuo tada, kai 
dalyvaujančios šalys pateikė programas,
kiekvieną bendrą veiklos programą 
patvirtina įvertinusi, ar ji atitinka šį 
reglamentą, programavimo dokumentą ir 
įgyvendinimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu dalyvaujanti šalis įsipareigoja 
bendrai finansuoti programą, bendroje 
veiklos programoje paaiškinama bendro 
finansavimo teikimo, naudojimo ir 
priežiūros tvarka. Visos dalyvaujančios 
šalys pasirašo atitinkamą finansavimo 
susitarimą.

10. Jeigu dalyvaujanti šalis įsipareigoja 
bendrai finansuoti programą, bendroje 
veiklos programoje paaiškinama bendro 
finansavimo teikimo, naudojimo ir 
priežiūros tvarka.

Or. fr

Pakeitimas 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad bendros veiklos programos būtų 
tinkamai paruoštos įgyvendinti, po bendrų 
veiklos programų pateikimo Komisijai 
patiriamos išlaidos laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus ne anksčiau 
kaip nuo 2014 m. sausio 1 d.

5. Kad bendros veiklos programos būtų 
tinkamai paruoštos įgyvendinti, patiriamos 
išlaidos laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus nuo datos, kai veiklos 
programa pateikiama Komisijai arba nuo 
2014 m. sausio 1 d., jeigu ši data yra 
ankstesnė už pirmąją.

Or. fr

Pakeitimas 45
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinimo taisyklės, kuriomis 
nustatomos konkrečios šios antraštinės 
dalies įgyvendinimo nuostatos, yra 
patvirtinamos deleguotuoju aktu 14 
straipsnyje nurodyta tvarka.

1. Įgyvendinimo taisyklės, kuriomis 
nustatomos konkrečios šios antraštinės 
dalies įgyvendinimo nuostatos, yra 
patvirtinamos deleguotuoju aktu 14 
straipsnyje nurodyta tvarka. Šiuo 
reglamentu ir Europos kaimynystės 
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politikos finansavimo priemonėmis, 
taikant tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
įgyvendinimo taisykles, sukuriama lanksti 
sistema, taikoma kaimynystės politikos 
finansavimo priemonėms, įgyvendinant 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas. Komisija tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo reikmėms turėtų 
išnagrinėti, ar įmanoma parengti atskiras 
nuostatas, siekiant išvengti pavojaus, kad 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų įgyvendinimo taisyklės nederės 
su bendromis įgyvendinimo taisyklėmis, 
susijusiomis su išorės santykiais ar 
nacionalinėmis dalyvaujančių šalių 
nuostatomis;

Or. fi

Pakeitimas 46
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vietoje to pagrindas yra 
pasidalijamasis valdymas ir Europos 
teritorinio bendradarbiavimo praktikos 
suderinimas, ir tikras bendradarbiavimas. 
Sukūrus reguliavimo pagrindą sudaromos 
galimybės nustatyti įvairius valdymo 
metodus, dėl kurių susitars 
dalyvaujančios šalys.

Or. en

Pagrindimas

EKPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo pasienyje programos įgyvendinamos labai 
įvairiomis sąlygomis: kai kurios programos yra labiau orientuotos į bendradarbiavimą ir jose 
labai svarbus šalies partnerės dalyvavimas; kitos programos savo turiniu yra artimesnės 
techninės pagalbos programoms.
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Pakeitimas 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinimo taisyklėse numatyti 
dalykai apima nuostatas dėl:

2. Įgyvendinimo taisyklėse numatyti 
dalykai taip pat apima nuostatas dėl:

Or. fr

Pakeitimas 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrų veiklos programų rengimo, 
keitimo ir baigimo;

b) bendrų veiklos programų turinio 
kūrimo, rengimo, keitimo ir baigimo;

Or. fr

Pakeitimas 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vaidmens ir funkcijų, kurias atlieka 
programos struktūros: bendras stebėsenos 
komitetas, valdymo institucija ir jos 
bendras techninis sekretoriatas bei bendri 
atrankos komitetai, įskaitant jų padėtį, 
veiksmingą identifikavimą, atskaitomybę ir 
atsakomybę, valdymo ir kontrolės sistemų 
aprašą bei Sąjungos paramos techninio ir 
finansinio valdymo sąlygas, įskaitant 
išlaidų atitiktį reikalavimams;

c) vaidmens ir funkcijų, kurias atlieka 
programos struktūros: bendras stebėsenos 
komitetas, valdymo institucija ir jos 
bendras techninis sekretoriatas bei projektų 
atrankos komitetas, įskaitant jo padėtį, 
veiksmingą identifikavimą, atskaitomybę ir 
atsakomybę, valdymo ir kontrolės sistemų 
aprašą bei Sąjungos paramos techninio ir 
finansinio valdymo sąlygas, įskaitant 
išlaidų atitiktį reikalavimams ir 
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susigrąžinimo procedūras;

Or. fr

Pakeitimas 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susigrąžinimo procedūrų; stebėjimo ir
vertinimo;

d) bendrų veiklos programų stebėjimo ir 
vertinimo;

Or. fr

Pakeitimas 51
François Alfonsi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų, 
Sąjunga kviečia atitinkamą šalį surengti 
konsultacijas siekiant rasti abiem šalims 
priimtiną sprendimą, išskyrus ypatingos 
skubos atvejus. Jei konsultacijose su 
atitinkama šalimi nerandama abiem šalims 
priimtino sprendimo, jei konsultacijų 
atsisakoma arba yra ypatingos skubos 
atvejis, Taryba gali imtis atitinkamų 
priemonių pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 215 straipsnio 1 dalį, 

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms, mažumų teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms principų, Sąjunga kviečia 
atitinkamą šalį surengti konsultacijas 
siekiant rasti abiem šalims priimtiną 
sprendimą, išskyrus ypatingos skubos 
atvejus. Jei konsultacijose su atitinkama 
šalimi nerandama abiem šalims priimtino 
sprendimo, jei konsultacijų atsisakoma 
arba yra ypatingos skubos atvejis, Taryba 
gali imtis atitinkamų priemonių pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 



AM\900921LT.doc 21/21 PE488.042v01-00

LT

kurioms galima visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos paramą.

215 straipsnio 1 dalį, kurioms galima 
visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos 
paramą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Dimitar Stoyanov

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 5 proc. finansinio paketo 
skiriama tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
ir valstybių narių regionų 
bendradarbiavimo programoms, 
nurodytoms 6 straipsnio 1 dalies c punkte.

Or. bg


