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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Technine ir finansine pagalba plėtros šalims, kuri teikiama taikant Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonę (PNPP) ir pagal galiojančią daugiametę finansinę programą, remiamos jų 
pastangos potencialios šalies kandidatės statusą keičiant į šalies kandidatės statusą ir siekiant 
galimos narystės Europos Sąjungoje, padedama skatinti stabilumą, saugumą ir gerovę. 
Nuomonės referentė mano, kad Europos Komisijos pasiūlytu reglamento tekstu COM (2011) 
838 iš esmės pasiekiamas jo tikslas – didinti finansinės ir techninės pagalbos veiksmingumą 
gerinant priemonių veikimą ir mažinant administracinę naštą. Vis dėlto nuomonės referentė 
pateikė kelis EK pasiūlymo dėl naujo PNPP II reglamento pakeitimus. Šie pasiūlyti 
pakeitimai apima klausimus, nurodytus toliau.

Tarpvalstybinės bendradarbiavimo programos, finansuojamos taikant minėtą priemonę, yra 
itin svarbios regioninės plėtros politikos požiūriu. Jomis siekiama vystyti konkurencingumą ir 
kompetenciją, didinti tarpvalstybinių regionų ekonominę gerovę, politinį saugumą ir saugą 
toje teritorijoje, taip pat supaprastinti Europos integracijos procesą. Nuomonės referentės 
požiūriu, labai svarbu mažinti egzistuojančius tarpvalstybinių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir gerinti bendruomenių bendradarbiavimą socialinėje, kultūrinėje ir mokslinėje 
srityse regioniniu ir vietos lygmeniu. Šiuo tikslu ir pasikonsultavus su EK manoma, kad
didesnės PNPP finansavimo dalies skyrimas tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimui yra 
būtinas ir pagrįstas, ypač, kaip jau minėta, ES sanglaudos politikos požiūriu. 

Apskritai reikia nuolat dėti pastangas stiprinti demokratiją ir žmogaus teises. Todėl į dabartinį 
pasiūlymą reikėtų įtraukti papildomą konstatuojamąją dalį, kurioje būtų nurodoma pati 
demokratijos idėja. Nuomonės referentės požiūriu, ES turėtų patvirtinti savo požiūrį į 
demokratijos skatinimą, pagarbą teisinės valstybės principui, žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms. Taigi reikėtų įtraukti lankstesnes ir veiksmingesnes finansines 
priemones ir mechanizmus siekiant gerinti dabartines paramos demokratijai priemones, 
naudojamas ES užsienio politikoje. 

Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų skyrimo PNPP kriterijai turėtų būti labiau 
pritaikyti. Taikant PNPP vadovaujamasi Europos teritorinio bendradarbiavimo principais, 
taigi jos finansavimas labai priklauso nuo gyventojų skaičiaus kriterijaus, o tai gali atrodyti 
diskriminuojančiai palyginti mažai gyventojų turinčių teritorijų atžvilgiu, pvz., Vakarų 
Balkanų šalių atveju.

Be to, taikant PNPP siekiama remti pereinamojo laikotarpio reformas ir kurti institucinius 
pajėgumus jų įgyvendinimui. Vis dėlto EK pasiūlyme numatyta, kad kuo daugiau lėšų 
panaudojimo ir administracinių pajėgumų atitinkama šalis turi, tuo daugiau lėšų ji gauna. 
Vėlgi, Vakarų Balkanuose administraciniai pajėgumai sumažėjo dėl veiksnių, kurių regiono 
valstybės negalėjo kontroliuoti. Taigi galima numatyti, kad jos gali gauti mažiau lėšų negu 
kitos šalys kandidatės. Todėl nuomonės referentė siūlo apibrėžti išsamesnius finansavimo 
kriterijus, nurodytus EK pasiūlymo 6 ir 9 straipsniuose.
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Taip pat reikėtų skatinti tvirtesnį pagalbą gaunančių šalių ir valstybių narių bendradarbiavimą.
Todėl dabartinio EK pasiūlymo 2 straipsnio b punkte turėtų būti išsamesnė valstybių narių ir 
šalių kandidačių ir (arba) potencialių šalių kandidačių bendradarbiavimo apibrėžtis. Taigi 
nuomonės referentė norėtų į tekstą įtraukti „partnerysčių“ (angl. twinning) apibrėžtį, tai 
priemonė, kuria siekiama pagalbą gaunančioms šalims padėti kuriant modernią ir veiksmingą 
administraciją, turinčią struktūrą, žmogiškuosius išteklius ir valdymo gebėjimus, kuriuos 
galima palyginti su ES valstybių narių standartais. Šiuo papildymu taip pat stiprinamas 
pasirengimo narystei proceso vietos ir regioninis aspektai, o tai svarbus metodas regioninės 
plėtros politikos požiūriu.

Taip pat taikant šį metodą reikėtų toliau dėti ES pastangas siekiant gerinti tautinių mažumų 
padėtį šalyse, kurios rengiasi narystei. Mažumų atstovų diskriminacija ir kai kuriais atvejais 
netgi smurtas jų atžvilgiu vis dar labai paplitę. Be to, šiose šalyse valstybė vis dar 
nepakankamai finansuoja mažumų apsaugos priemones. Todėl turėtų būti išsaugotos 
suderintos pastangos stiprinti mažumų bendruomenių apsaugos priemones ir parama joms 
prasmingai įgyvendinant savo teises. Todėl pasiūlyto reglamento 8 konstatuojamojoje dalyje 
turėtų būti aiškiai paminėta tautinių mažumų apsauga. 

Nuomonės referentė tvirtai įsitikinusi, kad pilietinė visuomenė ir jos organizacijos, bendrai 
nurodytos kaip nevyriausybinės organizacijos (NVO), turi būti remiamos, kai tik yra 
galimybė. Todėl reikėtų pažymėti, kad kai kuriose pagalbą gaunančiose šalyse pilietinė 
visuomenė laikoma administracinius gebėjimus didinančia priemone. Tačiau taip pat 
reikalingas nuo vyriausybės nepriklausomos pilietinės visuomenės dalyvavimas kuriant 
demokratiją. Komisijos pasiūlymo 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiama būtent šių tikslų.

Nuomonės referentės požiūriu, finansavimo pagal PNPP mastas ir sąlygos, taip pat taikomos 
dalyvavimo ir tinkamumo taisyklės turi būti toliau plėtojamos ir aiškinamos.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) turėtų būti pabrėžiama demokratijos 
ir žmogaus teisių stiprinimo svarba ir 
turėtų būti imamasi iniciatyvų sukurti 
patikimus naujus mechanizmus ir naujus 
fondus siekiant remti egalitarinę valdymo 
formą, kurią įdiegus visi šalies piliečiai 
kartu apibrėžia valstybės viešąją politiką, 
įstatymus ir priemones remiantis principu, 
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kad visi piliečiai turi vienodas galimybes 
pareikšti savo nuomonę;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad vis dar reikia papildomų demokratinių procesų rėmimo 
priemonių šalyse, kuriose vyksta pokyčiai, kad būtų užpildyta spraga ES užsienio politikos 
srityje.

Pakeitimas 2

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, skatinti lyčių lygybę, apsaugoti 
tautines mažumas bei stiprinti
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;
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Or. en

Pagrindimas

Tautinių mažumų ir žmogaus teisių apsauga yra labai svarbi ES, tačiau, atrodo, kad vykdant 
Europos politiką ji vis dar įgyvendinama labai paviršutiniškai. Kalbant apie plėtros procesą 
šalys, kurių teritorijoje kyla mažiausiai su tautinėmis mažumomis susijusių problemų, tikrai 
bus pirmosios, kurios įstos į Europos Sąjungą. Svarbu, kad ir tautinių mažumų 
nediskriminavimas būtų pripažintas ES politikos potencialiose šalyse kandidatėse ir šalyse 
kandidatėse tikslu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti stojimo proceso bei 
finansinės ir techninės pagalbos, teikiamos 
pagal šį reglamentą, darną ir pasiekti 
stojimo darbotvarkės tikslus, Komisija 
turėtų parengti bendrą strateginę programą 
dėl Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės taikymo. Šioje programoje, 
inter alia, turėtų būti pateiktas pagrindinių 
veiksmų, kurie gali būti remiami pagal šį 
reglamentą, sąrašas, taip pat apibrėžti lėšų 
paskirstymo kriterijai. Bendra strateginė 
programa turėtų būti atskiros šalies ir kelių 
šalių strategijos dokumentų orientacinis 
pagrindas;

(11) siekiant užtikrinti stojimo proceso bei 
finansinės ir techninės pagalbos, teikiamos 
pagal šį reglamentą, darną ir pasiekti 
stojimo darbotvarkės tikslus, Komisija 
turėtų parengti bendrą strateginę programą 
dėl Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės taikymo. Šioje programoje, 
inter alia, turėtų būti pateiktas pagrindinių 
veiksmų, kurie gali būti remiami pagal šį 
reglamentą, sąrašas, taip pat apibrėžti 
detalesni lėšų paskirstymo kriterijai. 
Bendra strateginė programa turėtų būti 
atskiros šalies ir kelių šalių strategijos 
dokumentų orientacinis pagrindas;

Or. en

Pagrindimas

Būtini aiškūs ir nedviprasmiški pasirengimo narystei pagalbos lėšų skyrimo kriterijai. 
Kadangi dabartinė reglamento formuluotė galėtų būti vertinama kaip stokojanti detalumo ir 
aiškumo, turėtų būti iš esmės nustatyta, kad reikalingas jos patikslinimas.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kovoti su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu;

iii) kovoti su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu dėmesį labiau sutelkiant į 
teisėsaugą, sienų kontrolę ir sienų 
valdymą bei migracijos kontrolę; 

Or. en

Pagrindimas

Buvo padaryta pažanga siekiant panaikinti korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Vis 
dėlto nusikalstamos organizacijos dažniausiai veikia tarpvalstybiniu mastu, pvz., prekyba 
narkotikais ir žmonėmis, neteisėtas imigrantų gabenimas, padirbinėjimas. Kad ES pagalba 
sprendžiant šias problemas būtų veiksmingesnė, būtina gerinti teismų valdymą, kovoti su 
nusikalstamumu, kontroliuoti sienas ir dėmesį labiau sutelkti į žmonių judėjimą kertant 
sienas.

Pakeitimas 5

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, valstybių narių ir šalių 
kandidačių ar potencialių šalių 
kandidačių bendradarbiavimo ir 
bendradarbiavimo tarp šių šalių gerinimo, 
inter alia:

Or. en

Pagrindimas

Ši institucijų kūrimo priemonė turi įvairių privalumų ir daugeriopą naudą. Svarbiausi yra šie: 
modernios ir veiksmingos administracijos centriniu, vietos ir regioniniu lygmenimis kūrimas, 
tiesioginis keitimasis patirtimi ir žiniomis, susijusiomis su ES teisėkūra, geriausios ES 
administracijos praktikos įgyvendinimas, mokymai ir profesinių gebėjimų gerinimas, 
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organizacinės praktikos ir kultūros keitimas, geresnė komunikacija ir koordinavimas ir t. t.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) palaikant partnerystes, nes tai leidžia 
dviem bendruomenėms bendradarbiauti 
iki šiol neegzistavusiu būdu siekiant kurti 
modernų ir veiksmingą viešąjį valdymą, 
įskaitant patikimas struktūras, 
kvalifikuotą personalą ir tinkamus 
gebėjimus, kuris būtų organizuotas taip, 
kad atitiktų valstybėse narėse 
įgyvendintus standartus.

Or. en

Pagrindimas

Ši institucijų kūrimo priemonė teikia įvairių privalumų ir naudos. Svarbiausi yra šie: 
modernios ir veiksmingos administracijos centriniu, vietos ir regioniniu lygmenimis kūrimas, 
tiesioginis keitimasis patirtimi ir žiniomis, susijusiomis su ES teisėkūra, geriausios ES 
administracijos praktikos įgyvendinimas, mokymai ir profesinių gebėjimų gerinimas, 
organizacinės praktikos ir kultūros keitimas, geresnė komunikacija ir koordinavimas ir t. t.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pilietinės visuomenės organizacijų ir 
nevyriausybinių organizacijų kūrimui ir 
jų veiklos kuriant demokratinę visuomenę 
rėmimui.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse pilietinė visuomenė laikoma administracinius gebėjimus didinančia 
priemone. Būtina pabrėžti, jog reikia, kad pilietinė visuomenė taip pat dalyvautų kuriant 
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demokratines vertybes ir kad būtų remiama jos veikla, nepriklausoma nuo vyriausybės.

Pakeitimas 8

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
partneriai, pilietinės visuomenės atstovai ir
nevalstybiniai veikėjai.

5. Rengdama, įgyvendindama ir 
kontroliuodama pagalbą pagal šį 
reglamentą, Komisija iš esmės palaiko 
partnerystės ryšius su pagalbą 
gaunančiomis šalimis. Šioje partnerystėje 
dalyvauja šie partneriai:

i) kompetentingos regioninės, vietos, 
miesto ir kitos valdžios institucijos,
ii) ekonominiai ir socialiniai partneriai,
iii) pilietinei visuomenei atstovaujančios 
organizacijos, nevyriausybinės 
organizacijos ir įstaigos, atsakingos už 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimą;
taip pat

iv) nevalstybiniai veikėjai.

Partneriai dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.
Šių partnerių dalyvavimas atitinka 
Europos elgesio kodeksą.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės dalyvavimas – svarbus demokratijos kūrimo ir stiprinimo elementas. 
Modernios ir veiksmingos administracijos centriniu, vietos ir regionų lygmenimis kūrimas, 
tiesioginis keitimasis patirtimi ir žiniomis, geriausios patirties panaudojimas, mokymas ir 
profesinių gebėjimų gerinimas, organizacinės praktikos ir kultūros pokyčiai, geresni ryšiai ir 
koordinavimas, taip pat struktūrinės politikos įgyvendinimas – visa tai, bet ne vien tik tai, 
reikalauja, kad būtų tvirtai, aiškiai ir visapusiškai pripažįstamas partnerystės principas.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagalba pagal šį reglamentą teikiama 
remiantis atskiros šalies arba kelių šalių 
orientaciniais strategijos dokumentais 
(toliau – strategijos dokumentai), kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančiomis šalimis arba kitomis
susijusiomis šalimis, parengia visam 
Sąjungos daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui.

1. Pagalba pagal šį reglamentą teikiama 
remiantis atskiros šalies arba kelių šalių 
orientaciniais strategijos dokumentais 
(toliau – strategijos dokumentai), kuriuos 
Komisija, bendradarbiaudama su pagalbą 
gaunančia šalimi arba pagalbą 
gaunančiomis šalimis ir susijusia valstybe 
nare arba susijusiomis valstybėmis 
narėmis ir visapusiškai konsultuodamasi 
su Europos Parlamentu, parengia visam 
Sąjungos daugiametės finansinės 
programos laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė atmeta visiems vienodai taikomą metodą, nes administraciniai gebėjimai 
ir gebėjimai panaudoti lėšas bei sektorių struktūros potencialių šalių kandidačių ir šalių 
kandidačių regionuose labai skiriasi.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strategijos dokumentai apima 
orientacinio lėšų paskirstymo kiekvienai 
Sąjungos politikos sričiai per metus 
duomenis, parengtus remiantis 
5 straipsnyje nurodytoje PNPP bendroje 
strateginėje programoje apibrėžtais 
kriterijais. Numatant orientacinį lėšų 
paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į 
pagalbą gaunančių šalių poreikius, 
gebėjimą panaudoti lėšas ir 
administracinius gebėjimus. Juo taip pat 
suteikiama galimybė patenkinti kylančius 

3. Strategijos dokumentai apima 
orientacinio lėšų paskirstymo kiekvienai 
Sąjungos politikos sričiai per metus 
duomenis, parengtus remiantis 
5 straipsnyje nurodytoje PNPP bendroje 
strateginėje programoje apibrėžtais 
kriterijais. Numatant orientacinį lėšų 
paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į 
pagalbą gaunančių šalių poreikius, taip pat, 
kiek tai pagrįstai reikalinga, į gebėjimą 
panaudoti lėšas ir administracinius 
gebėjimus. Juo taip pat suteikiama 
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poreikius ir numatomos paskatos gerinti 
pagalbą gaunančių šalių veiklą 
įgyvendinant daugiametėse orientacinėse 
programose nustatytus tikslus.

galimybė patenkinti kylančius poreikius ir 
numatomos paskatos gerinti pagalbą 
gaunančių šalių veiklą įgyvendinant 
daugiametėse orientacinėse programose 
nustatytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė atmeta visiems vienodai taikomą metodą, nes administraciniai gebėjimai 
ir gebėjimai panaudoti lėšas bei sektorių struktūros potencialių šalių kandidačių ir šalių 
kandidačių regionuose labai skiriasi.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais ir siekdama 
užtikrinti Sąjungos finansavimo 
nuoseklumą bei veiksmingumą arba 
skatinti regionų bendradarbiavimą, 
Komisija gali nuspręsti, kad kitos 
trečiosios šalys, teritorijos ir regionai, kurie 
priešingu atveju negalėtų gauti 
finansavimo pagal 1 straipsnį, gali 
pasinaudoti 7 straipsnyje nurodytomis 
programomis ir priemonėmis, jeigu ta 
programa arba priemonė yra pasaulinio, 
regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio.

1. Tinkamai pagrįstais atvejais, kaip 
nustatyta pagal 11 straipsnį priimtame 
deleguotajame akte, ir siekdama užtikrinti 
Sąjungos finansavimo nuoseklumą bei 
veiksmingumą arba skatinti regionų 
bendradarbiavimą, Komisija gali nuspręsti, 
kad kitos trečiosios šalys, teritorijos ir 
regionai, kurie priešingu atveju negalėtų 
gauti finansavimo pagal 1 straipsnį, gali 
pasinaudoti 7 straipsnyje nurodytomis 
programomis ir priemonėmis, jeigu ta 
programa arba priemonė yra pasaulinio, 
regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad reikia perrašyti ir sukonkretinti frazės „tinkamai pagrįstais 
atvejais“ formuluotę, pagal kurią dabartiniame tekste suteikiama galimybė įvairias ES lėšas 
naudoti išorės tikslais (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonė, Europos demokratijos fondas, plėtros fondai, skirti trečiojo pasaulio 
šalims) beveik vien tik įgyvendinimo institucijų sprendimu.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
įgyvendinamas pagal 1, 2 ir 3 dalis taikant 
tinkamas priemones. Šios priemonės visų 
pirma apima Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupę pagal 2006 m. 
liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1082/20061.
_________________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 19.

Or. en

Pagrindimas

Jau nustatyta, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) būtinai reikalinga 
teritoriniam bendradarbiavimui (tarpvalstybiniam, tarpregioniniam ir tarptautiniam) 
Europos Sąjungos viduje. Todėl iš tiesų tikslinga, kad Reglamento Nr. 1082/2006 pakeitimais, 
kurie dabar svarstomi, išplėtus Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės aprėptį šalims, 
kurios įsikūrusios ne valstybėje narėje, ji būtų taikoma Europos kaimynystės politikai jų 
išorės sanglaudos požiūriu.

Pakeitimas 13

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). Iki 7 proc. orientacinės 
finansavimo sumos skiriama pagalbą 
gaunančių šalių ir ES valstybių narių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra pagrindinis ES politikos prioritetas ir yra 
skirtas padėti skatinti ekonomikos ir socialinį vystymąsi abejose bendros sienos pusėse 
esančiuose regionuose, spręsti uždavinius aplinkos, visuomenės sveikatos ir kovos su 
organizuotais nusikaltimais ir jų prevencijos srityse, užtikrinti efektyvias ir saugias sienas ir 
skatinti tiesioginius abipus sienos gyvenančių žmonių veiksmus vietos lygmeniu, šiai 
priemonei būtina numatyti daug didesnius asignavimus.


