
AM\1233717LT.docx PE694.474v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

8.6.2021 A9-0198/1

Pakeitimas 1
Özlem Demirel
„The Left“ frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0198/2021
Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė
2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali 
Europa“
(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

Tarybos pozicija
9 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Karinių subjektų pajėgumų stiprinimas 
remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi 

labui
1. Siekiant prisidėti prie darnaus 
vystymosi, kuriam reikia stabilios, taikios 
ir įtraukios visuomenės, Sąjungos parama 
pagal Priemonę gali būti naudojama 
vykdant platesnio masto saugumo 
sektoriaus reformą arba siekiant 3 dalyje 
nustatytomis išimtinėmis aplinkybėmis 
stiprinti karinių subjektų pajėgumus 
šalyse partnerėse, kad būtų vykdoma 
vystymosi veikla ir saugumo vystymosi 
labui veikla. 
2. Parama pagal šį straipsnį gali apimti 
visų pirma pajėgumų stiprinimo 
programų teikimą vystymuisi ir saugumui 
vystymosi labui remti, įskaitant mokymus, 
mentorystę ir rekomendacijas, taip pat 
įrangos tiekimą, infrastruktūros gerinimą 
ir tiesiogiai su ta parama susijusių 
paslaugų teikimą. 
3. Parama pagal šį straipsnį teikiama tik: 
a) jeigu reikalavimų neįmanoma įvykdyti 
pasitelkiant nekarinius subjektus siekiant 
tinkamai įvykdyti Sąjungos tikslus pagal 
Priemonę ir yra iškilusi grėsmė veikiančių 
valstybės institucijų egzistavimui arba 
grėsmė žmogaus teisių ir pagrindinių 
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laisvių apsaugai, o valstybės institucijos 
negali tos grėsmės pašalinti, ir 
b) jeigu atitinkama šalis partnerė ir 
Sąjunga laikosi bendros nuomonės, kad 
kariniai subjektai yra itin svarbūs siekiant 
išsaugoti, sukurti ar atkurti sąlygas, 
būtinas darniam vystymuisi, be kita ko, 
krizių atvejais ir trapiuose arba 
destabilizuotuose kontekstuose ir 
situacijose. 
4. Pagal šį straipsnį Sąjungos teikiama 
parama nenaudojama karinių subjektų 
pajėgumų stiprinimui finansuoti kitais 
tikslais nei vystymosi veiklai ir saugumo 
vystymosi labui veiklai vykdyti. Visų 
pirma Sąjungos parama nenaudojama 
siekiant finansuoti bet kurią iš toliau 
nurodytos veiklos: 
a) pasikartojančias karines išlaidas; 
b) ginklų ir šaudmenų ar bet kurios kitos 
įrangos, kuri skirta mirtinai jėgai 
panaudoti, pirkimą; 
c) mokymus, skirtus konkrečiai prisidėti 
prie ginkluotųjų pajėgų kovinių pajėgumų 
stiprinimo. 
5. Rengdama ir įgyvendindama priemones 
pagal šį straipsnį Komisija skatina šalies 
partnerės politinę atsakomybę. Ji taip pat 
parengia reikiamus elementus ir gerosios 
praktikos pavyzdžius, būtinus siekiant 
užtikrinti tvarumą ir atskaitomybę 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, 
ir propaguoja teisinės valstybės principą ir 
nustatytus tarptautinės teisės principus.

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad Sąjungos paramos vystymuisi pagrindinis tikslas 
yra skurdo mažinimas ir ilgainiui skurdo panaikinimas. Vystymuisi skirtų lėšų nukreipimas 
karinėms pajėgoms remti ir netgi galimybių vystymosi užduotis pavesti kariniams subjektams 
svarstymas iškreipia idėją įgyvendinti civilinę vystymosi ir humanitarinės pagalbos priemonę, 
kuri turi būti visuotinė ir nešališka.
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