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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Besibaigiant šeštajai kadencijai Užsienio reikalų komitetas paragino Europos Komisiją 
parengti papildomą priemonę, kuri apimtų veiksmus, skirtus besivystančioms šalims, kurios 
nepriskiriamos vystomojo bendradarbiavimo priemonės (BVP) taikymo sričiai. Kadangi 
vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) taikoma tik veiksmams, kuriuos galima 
apibūdinti kaip oficialią paramą vystymuisi (OPV), teisiškai nebuvo reglamentuojami 
veiksmai, kurie skirti besivystančioms šalims ir kurie grindžiami bendru interesu, pavyzdžiui, 
kultūriniai ir akademiniai mainai, technologijų mainai, politinis dialogas, parama žiniasklaidai 
ir kiti veiksmai.

Siekdamas, kad sparčiai nedaugėtų išorės santykių priemonių, Tarptautinės prekybos 
komitetas pasiūlė esamą bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonę (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1934/2006) pakeisti bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis srityse, 
kurios nepriskiriamos oficialios paramos vystymuisi (OPV) priemonės taikymo sričiai, 
priemone.

Teisinis pagrindas

Komisija pateikė pasiūlymą, pagal kurį keičiamas reglamentas (bendradarbiavimo su 
pramoninėmis šalimis priemonė, angl. ICI+) ((COM(2009)197 galutinis), kuris pagal 
nusistovėjusią tvarką buvo persiųstas Tarptautinės prekybos komitetui, kaip atsakingam 
komitetui, nes šis komitetas buvo atsakingas komitetas, kai buvo svarstomas pradinis su 
bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemone susijusių dokumentų rinkinys. 
Remdamasis tuo, kad siekiama ne tik pradinę priemonę papildyti naująja priemone įtraukiant 
tam tikrus praleistus dalykus, bet taip pat labai siekiama, kad ši priemonė būtų svarbi užsienio 
politikos priemonė, pagal kurią būtų reglamentuojami ES ir trečiųjų šalių Azijoje, Lotynų 
Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose santykiai, Užsienio reikalų komitetas paprašė suteikti 
jam susijusio komiteto statusą pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį.

Šiame naujame pasiūlyme Komisija išplečia geografinę šios priemonės taikymo sritį, t. y. prie 
pradinių 17 dideles pajamas gaunančios šalių, kurioms taikoma bendradarbiavimo su 
pramoninėmis šalimis priemonė, pridedamos dar 46 šalys, kurioms taikomas reglamentas dėl 
vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės, be to, 2010–2013 m. laikotarpiu Komisija 
siūlo maždaug padvigubinti (t. y. nuo 172 mln. EUR iki 348 mln. EUR) šiam 
bendradarbiavimui skirtą orientacinę sumą. 

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, taigi reikia keisti naujosios priemonės 
teisinį pagrindą. Pagal naujosios sutarties nuostatas keičiamas buvęs 181a straipsnis (dabar 
212 straipsnis), t. y. dabar pagal šį straipsnį reglamentuojama tik su pramoninėmis šalimis 
susijusi veikla. Kadangi pakeitus bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonę, 
daugiau nei du trečdaliai šalių bus besivystančios šalys, reikia išplėsti teisinį pagrindą 
įtraukiant papildomus straipsnius, pagal kuriuos reglamentuojamos dar dvi sritys: 
bendradarbiavimas vystymosi labui (208 ir 209 straipsniai) ir prekybos politika (206 ir 
207 straipsniai). Iš tiesų nė viena į teisinį pagrindą įtraukta sritis nėra tokia, kad visapusiškai 
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atitiktų veiksmų, kurie turėtų būti priskirti šios naujosios priemonės taikymo sričiai, pobūdį, 
nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ne tik pasikeitė 212 straipsnio prasmė, bet ir iš esmės 
pakeisti 208 ir 209 straipsniai. Siekis sumažinti skurdą dabar tampa pagrindinis 
bendradarbiavimo vystymosi labui tikslas. Kadangi oficialiosios paramos vystymuisi (OPV) 
tikslas – skurdo mažinimas, neabejotinai yra pagrindinis „didžiosios“ vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės (VBP) tikslas, taigi „mažoji“ pakeista bendradarbiavimo su 
pramoninėmis šalimis priemonė turėtų apimti bendro intereso ES ir šalių partnerių veiksmus, 
kurie nėra priskiriami oficialiajai paramai vystymuisi. Taigi 208 ir 209 straipsniai būtų 
teisingai įgyvendinami tik tuomet, jei vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) ir 
(pakeista) bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonė būtų laikomos dviem vieną 
visumą sudarančiomis dalimis.

Kadangi nerasta geresnio sprendimo, visų trijų institucijų teisės tarnybos sutarė pritarti iš trijų 
dalių sudarytam teisiniam pagrindui, o nuomonės referentė siūlo vadovautis Komisijos 
pasiūlymu.

Komitologija

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (angl. EIDHR), vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės (VBP) ir stabilumo priemonės (angl. IfS) atveju, Užsienio 
reikalų komitetas ir Vystymosi komitetas jau nusprendė laikytis nuomonės, kad strateginiai 
dokumentai ir (arba) daugiametės orientacinės programos turėtų būti laikomi deleguotaisiais 
teisės aktais pagal 290 straipsnio nuostatas. Tikimasi, kad Tarptautinės prekybos komitetas 
priims tokį patį sprendimą pakeistos bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonės 
klausimu. Šiam požiūriui pritaria ir Europos Parlamento Teisės tarnyba, nors jo, kaip ir 
laukta, neremia kitų dviejų institucijų teisės tarnybos. Jei būtų laikomasi šio požiūrio, 
Parlamentui būtų suteikti įgaliojimai prieštarauti, jei jis manytų, kad tai būtina, teikiamam 
daugiamečių bendradarbiavimo programų projektui (arba jų persvarstymui). Pakeistos 
bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonės atveju, mes turėtume sutelkti jėgas, 
t. y. remti kitų priemonių klausimu priimtus sprendimus, ir reikalauti, kad daugiametės 
programos (visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad reglamentas dėl bendradarbiavimo su 
pramoninėmis šalimis iš tiesų yra bendrojo pobūdžio) būtų laikomos deleguotaisiais teisės 
aktais. Bus rengiami trišaliai dialogai siekiant susitarti su Komisija ir Taryba dėl šio specifinio 
horizontaliojo klausimo, taigi dėl to turėtų stiprėti mūsų pozicija ir gebėjimai derėtis.

Finansinis paketas

Komisija siūlo be 172 mln. EUR, kurie numatyti pagal pirminę bendradarbiavimo su 
pramoninėmis šalimis priemonę, dar pridėti 176 mln. EUR, kurie būtų skirti naujai įtrauktoms 
šalims (II priedas). Deja, šios sumos visiškai neatitinka šalių, kurioms bus taikomas naujasis 
reglamentas, suskirstymo proporcijų, į II priedą įtrauktos besivystančios šalys sudaro du 
trečdalius visų šalių, o dideles pajamas gaunančių šalių skaičius atitinkamai sumažėjo iki 
vieno trečdalio bendro šalių skaičiaus. Tikimės, kad šis klausimas bus sprendžiamas 
peržiūrint reglamentą.

Komisija siūlo skirti 108,5 mln. EUR iš 176 mln. EUR, numatytų į II priedą įtrauktoms 
šalims, iš vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) lėšų. Nuomonės referentė pritaria 
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Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto referentų nuomonei, kad lėšos 
neturėtų būti pervedamos pagal VBP. 

Pakeitimai

a) Pavadinimas

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė pagal persvarstytą bendradarbiavimo su pramoninėmis 
šalimis priemonę vykdomos politikos aprėptis, reikia keisti pavadinimą. 4 pakeitime 
nuomonės referentė siūlo naująją priemonę vadinti bendradarbiavimo su Artimųjų Rytų, 
Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Pietų Afrikos šalimis finansavimo priemone (angl. 
MAAS). Trumpasis šios priemonės pavadinimas anglų kalba galėtų būti MAAS.

b) Taikymo srities išplėtimas

Keičiamas šios priemonės pobūdis, t. y. vietoj priemonės, iš esmės skirtos geresniems 
ekonominiams ir prekybiniams santykiams su tam tikromis dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis palaikyti, ji taps užsienio politikos priemone, pagal kurią didžiąją šalių partnerių dalį 
sudaro besivystančios šalys. Proporcija yra tokia: vieną trečdalį sudaro dideles pajamas 
gaunančios ir pramoninės šalys (siūlomo reglamento I priedas1), o du trečdalius – 
besivystančios šalys (siūlomo reglamento II priedas2). Taigi be ekonominio bendradarbiavimo 
šių veiksmų grupei dar priskiriamas kultūrinis ir akademinis bendradarbiavimas. Nuo šiol 
besivystančios šalys (II priedas) sudaro du trečdalius šalių partnerių, o į buvusį pramoninių ir 
dideles pajamas gaunančių šalių sąrašą įtrauktų šalių skaičius sumažėjo ir sudaro mažiau negu 
vieną trečdalį bendro šalių skaičiaus. Šie nauji prioritetai turi būti aiškiai suformuluoti 
reglamento tekste, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 pakeitimuose siūloma išplėsti reglamento taikymo 
sritį.

c) Siekiant išvengti dalinio sutapimo su vystomojo bendradarbiavimo priemone (VBP)

Taip pat svarbu aiškiai atskirti vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP), pagal kurią turi 
būti finansuojama oficialioji parama vystymuisi (OPV), nuo dabar persvarstomos Artimųjų 
Rytų, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos pramoninėms šalims numatytos 
priemonės (angl. AMAS), kuri turi apimti bendradarbiavimą abiems šalims rūpimais 
klausimais, be to, į ją neturi būti įtraukti su OPV susiję veiksmai. 5 pakeitimu siekiama 
užtikrinti, kad šios priemonės dalinai nesutaptų.

1 Australija, Bahreinas, Brunėjus, Kanada, Kinijos Taipėjus (nors nėra užmegzta jokių diplomatinių ar politinių 
santykių su Kinijos Taipėjumi, tačiau palaikomi ir turėtų būti toliau plėtojami intensyvūs ryšiai ekonomikos, 
prekybos, mokslo bei technologijų, standartų bei normų ir kitose srityse.), Honkongas, Japonija, Korėjos 
Respublika, Kuveitas, Makao, Naujoji Zelandija, Omanas, Kataras, Saudo Arabija, Singapūras, Jungtiniai Arabų 
Emyratai, Jungtinės Valstijos.
2 Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Ekvadoras, Salvadoras, Gvatemala, 
Hondūras, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela, Afganistanas, Bangladešas, 
Butanas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Laosas, Malaizija, 
Maldyvai, Mongolija, Birma (Mianmaras), Nepalas, Pakistanas, Filipinai, Šri Lanka, Tailandas, Vietnamas, 
Kazachstanas, Kirgizijos Respublika, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Iranas, Irakas, Jemenas, 
Pietų Afrika.
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d) Deleguotieji aktai

3, 13, 15, 16, 17, 18 pakeitimai susiję su deleguotųjų aktų klausimu ir pateikiami panašia 
forma kaip ir visose kitose finansinėse priemonėse, kurios persvarstomos. Į 13, 15, 
16 pakeitimus įtraukiamas reikalavimas metines veiksmų programas tuo pačiu metu išsiųsti 
Tarybai ir Parlamentui susipažinti.

e) Jokių karinio arba gynybinio pobūdžio operacijų 

14 pakeitime numatoma, kad vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) standartai bus 
taikomi ir Azijos, Artimųjų Rytų, Amerikos ir Pietų Afrikos pramoninėms šalims numatytai 
priemonei (angl. MAAS), būtent aiškiai nurodoma, kad į galimų bendradarbiavimo priemonių 
grupę neįtraukiamos su gynybos sritimi susijusios priemonės.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Pirmoji nurodomoji dalis keičiama 
taip:
„atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 
212 straipsnį, 207 straipsnio 2 dalį ir 
209 straipsnio 1 dalį,“

Pagrindimas

Taisoma, kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai keičiasi teisinis pagrindas.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2006 m. gruodžio 21 d. Reglamento 
(EB) Nr. 1934/2006, nustatančio 
bendradarbiavimo su pramoninėmis ir 
kitomis dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis ir teritorijomis1 finansavimo 
priemonę, tikslai ir nuostatos yra tinkami 
siekiant tokio tvirtesnio bendradarbiavimo 
su šalimis, kurioms taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1905/2006. Šiuo tikslu reikia 
išplėsti Reglamento (EB) Nr. 1934/2006 
geografinę taikymo sritį ir numatyti 
finansinį paketą, į kurį būtų įtrauktas 
bendradarbiavimas su šiomis 
besivystančiomis šalimis.

(5) 2006 m. gruodžio 21 d. Reglamento 
(EB) Nr. 1934/2006, nustatančio 
bendradarbiavimo su pramoninėmis ir 
kitomis dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis ir teritorijomis1 finansavimo 
priemonę, tikslai ir nuostatos, kaip 
pakeista toliau, yra tinkami siekiant tokio 
tvirtesnio bendradarbiavimo su šalimis, 
kurioms taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1905/2006. Šiuo tikslu reikia išplėsti 
Reglamento (EB) Nr. 1934/2006 
geografinę taikymo sritį ir numatyti 
finansinį paketą, į kurį būtų įtrauktas 
bendradarbiavimas su šiomis 
besivystančiomis šalimis.

Pagrindimas

Labai pasikeitė 2006 m. reglamento tikslai ir taikymo sritis. Jau netgi nebekalbama apie tą 
pačią priemonę. Jeigu nebūtų aiškiai nurodoma, kad reglamento nuostatos keičiamos, 
ankstesnis teiginys nebūtų teisingas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnio nuostatas dėl 
daugiamečių bendradarbiavimo 
programų, kadangi šios programos 
papildo Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006 
ir yra bendro pobūdžio.
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Pagrindimas

Standartinis tekstas deleguotųjų aktų klausimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, kuriuo 
nustatoma bendradarbiavimo su 
pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas 
gaunančiomis šalimis ir teritorijomis bei 
besivystančiomis šalimis, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1905/2006, finansavimo priemonė.“

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, kuriuo 
nustatoma bendradarbiavimo su Artimųjų 
Rytų, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos 
bei Pietų Afrikos šalimis finansavimo 
priemonė

Pagrindimas

Būtinas naujas pavadinimas, kuris atspindėtų platesnę naujojo reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos lėšomis remiamas 
ekonominis, finansinis ir techninis 
bendradarbiavimas ir kitoks 
bendradarbiavimas, priklausantis 
pramoninių ir kitų dideles pajamas 
gaunančių šalių ir teritorijų bei 
besivystančių šalių, kurioms taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, 
kompetencijai.

1. Remiantis šiuo reglamentu, Bendrijos 
lėšomis remiamas ekonominis, finansinis, 
techninis, kultūrinis, akademinis ir kitoks 
jos kompetencijos sritis atitinkantis 
bendradarbiavimas su II priede 
išvardytomis besivystančiomis ir 
pramoninėmis bei kitomis I priede 
išvardytomis dideles pajamas 
gaunančiomis šalimis ir teritorijomis 
(kurios toliau vadinamos šalimis 
partnerėmis). Iš principo šis reglamentas 
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skirtas finansuoti priemonėms, kurios 
neatitinka oficialiosios vystymosi pagalbos 
(OVP) kriterijų.

Pagrindimas

Pakeistoji priemonė taip pat turėtų apimti kultūrinį ir akademinį bendradarbiavimą. Dabar 
besivystančios šalys sudarys didesniąją dalį šalių partnerių, o į ankstesnį sąrašą įtrauktos 
pramoninės ir dideles pajamas gaunančios šalys sudarys mažiau negu trečdalį visų šalių. Šie 
nauji prioritetai turi būti aiškiai suformuluoti. Taip pat turi būti aiškiai skiriama vystomojo 
bendradarbiavimo priemonė (VBP), pagal kurią turėtų būti finansuojama oficialioji vystymosi 
pagalba (OPV), ir iš naujo persvarstyta pramoninių šalių (Artimųjų Rytų, Azijos, Šiaurės ir 
Pietų Amerikos bei Pietų Afrikos) priemonė, kuri turėtų apimti abišaliu suinteresuotumu 
grindžiamą bendradarbiavimą ir akivaizdžiai skirtis nuo OPV.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinis bendradarbiavimo su šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytomis šalimis ir 
teritorijomis tikslas – konkrečiai atsižvelgti 
į poreikį stiprinti ryšius ir toliau su jomis 
bendradarbiauti dvišaliu, regioniniu ar 
daugiašaliu pagrindu, kad būtų sukurta 
palankesnė aplinka Bendrijos santykiams 
su šiomis šalimis bei teritorijomis plėtoti ir 
skatinti dialogą, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į Bendrijos interesus.“

2. Pagrindinis bendradarbiavimo su šalimis 
partnerėmis tikslas – konkrečiai atsižvelgti 
į poreikį stiprinti ryšius ir toliau su jomis 
bendradarbiauti dvišaliu, regioniniu ar 
daugiašaliu pagrindu, kad būtų sukurta 
palankesnė aplinka Bendrijos santykiams 
su šalimis partnerėmis bei teritorijomis 
plėtoti ir skatinti dialogą, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į abipusį supratimą ir į 
Bendrijos interesus.“

Pagrindimas

Termino „šalys partnerės“ vartojimas susijęs su 5 pakeitimu. Keičiasi priemonės taikymo 
sritis, t. y. keičiamas tikslas atsižvelgti į Bendrijos interesus, nes siūloma priemonė, pagal 
kurią būtų vykdomi veiksmai, kurie atitiktų ir Europos Sąjungos, ir šalių partnerių interesus.

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo tikslas – dirbti kartu 
su partneriais, kurių politinės, 
ekonominės bei institucinės struktūros ir 
vertybės yra artimos Bendrijai ir kurie yra 
svarbūs dvišaliai partneriai ir daugiašalių 
forumų ir pasaulinio valdymo dalyviai. 
Bendradarbiavimas taip pat apima 
partnerius, su kuriais Bendrija 
strategiškai siekia skatinti ryšius.

1. Bendradarbiavimo tikslas – dirbti kartu 
su šalimis partnerėmis siekiant šių tikslų:

– švelninti konfliktus ir skatinti dialogą 
bei draugiškus santykius,
– dalytis panašiomis politinėmis, 
ekonominėmis bei institucinėmis 
struktūromis ir vertybėmis bei jas skatinti,
– aktyviau plėtoti mainus su svarbiais 
dvišaliais partneriais ir daugiašalių forumų 
ir pasaulinio valdymo dalyviais.

Pagrindimas

Papildoma taikymo sritis. Sąrašo reikšmė savaime suprantama.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente pramoninės ir kitos 
dideles pajamas gaunančios šalys ir 
teritorijos yra šalys ir teritorijos, 
išvardytos I priede, o besivystančios šalys 
yra II priede išvardytos šalys. Tačiau, 
deramai pagrįstais atvejais ir siekiant 
puoselėti regioninį bendradarbiavimą, 
Komisija, patvirtindama 6 straipsnyje 

2. Deramai pagrįstais atvejais ir siekiant 
puoselėti regioninį bendradarbiavimą, 
Komisija, patvirtindama 6 straipsnyje 
nurodytas veiksmų programas, gali 
nuspręsti, kad finansavimą gali gauti 
prieduose nenurodytos šalys, jei ketinamas 
įgyvendinti projektas ar programa yra 
regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio. Tuo 
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nurodytas veiksmų programas, gali 
nuspręsti, kad finansavimą gali gauti 
prieduose nenurodytos šalys, jei ketinamas 
įgyvendinti projektas ar programa yra 
regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio. Tuo 
tikslu 5 straipsnyje nurodytose 
daugiametėse bendradarbiavimo 
programose gali būti numatytos nuostatos. 
Komisija iš dalies keičia I ir II priedų 
sąrašus, atsižvelgdama į reguliarias 
EBPO/VPK besivystančių šalių sąrašo 
peržiūras, ir apie tai informuoja Tarybą.“

tikslu 5 straipsnyje nurodytose 
daugiametėse bendradarbiavimo 
programose gali būti numatytos nuostatos. 
Komisija iš dalies keičia I ir II priedų 
sąrašus, atsižvelgdama į reguliarias 
EBPO/VPK besivystančių šalių sąrašo 
peržiūras, ir apie tai informuoja Tarybą.“

Pagrindimas

Žr. 5 pakeitimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 4 straipsnio 1 punktas keičiamas 
taip:
„1) Bendrijos ir šalių partnerių 
ekonominės, akademinės, kultūros ir 
mokslo srities subjektų 
bendradarbiavimo, partnerysčių ir 
bendrų iniciatyvų skatinimas, ypač daug 
dėmesio skiriant veiklai, skirtai klimato 
kaitos keliamai grėsmei atremti, taip pat 
aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriais 
tausioms, ekologiškoms ir vietoje 
pritaikytoms technologijoms;“

Pagrindimas

Į priemonės taikymo sritį turėtų būti įtraukta kultūrinė ir aplinkai teigiamą poveikį daranti 
veikla. (Pirminėje priemonėje nurodytų sričių pakeitimai pažymėti kursyvu).

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 4 straipsnio 2 punktas keičiamas 
taip:
„2) dvišalės prekybos, investicijų srautų 
ir ekonominių partnerysčių skatinimas, 
ypač daug dėmesio skiriant mažoms ir 
vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ);“

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė nemažai šalių partnerių, finansuojama veikla turėtų turėti 
abiem šalims aiškią pridėtinę vertę. (Pirminėje priemonėje nurodytų sričių pakeitimai 
pažymėti kursyvu).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) 4 straipsnio 3 punktas keičiamas taip:
„3) politinių, ekonominių socialinių ir 
kultūrinių subjektų bei kitų 
nevyriausybinių organizacijų dialogo 
atitinkamuose sektoriuose skatinimas 
Bendrijoje ir šalyse partnerėse;“

Pagrindimas

Reikia įtraukti kultūrinį bendradarbiavimą (pirminėje priemonėje nurodytų sričių pakeitimai 
pažymėti kursyvu).

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
4 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) 4 straipsnio 5 punktas keičiamas 
taip:
„5) Bendrijos ir šalių partnerių 
bendradarbiavimo projektų, pavyzdžiui, 
mokslinių tyrimų, mokslo ir 
technologijų, sporto ir kultūros, 
atsinaujinančios energijos, transporto 
[...], aplinkosaugos, įskaitant klimato 
kaitą, muitų srityse [...], finansiniais, 
teisiniais ir žmogaus teisių bei kitais 
bendro intereso klausimais, skatinimas;“

Pagrindimas

Įtraukiamos papildomos esminės galimo bendradarbiavimo sritys. (Pirminėje priemonėje 
nurodytų sričių pakeitimai pažymėti kursyvu).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Komisija patvirtina metines veiksmų 
programas, grindžiamas 5 straipsnyje 
nurodytomis daugiametėmis 
bendradarbiavimo programomis, ir apie 
jas vienu metu informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.“
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 f punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3f) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Pagal šį reglamentą skiriama 
Bendrijos parama negali būti naudojama 
ginklų arba amunicijos įsigijimui ir 
karinio arba gynybinio pobūdžio 
operacijoms finansuoti.“

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 2 straipsnio 5 dalimi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Komisija patvirtina daugiametėse 
bendradarbiavimo programose 
nenumatytas paramos priemones ir apie 
jas vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Įterpiamas šis straipsnis:
„14a straipsnis
Delegavimas

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 5 straipsnyje, Komisijai 
suteikiamas šio reglamento galiojimo 
laikotarpiu.
2. Komisija priima deleguotąjį teisės aktą 
ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti 
deleguotuosius aktus taikomos 14b ir 14c 
straipsniuose nustatytos sąlygos“.

Pagrindimas

Standartinis tekstas deleguotųjų aktų klausimu.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Įterpiamas šis straipsnis:
„14b straipsnis

Delegavimo atšaukimas
1. Įgaliojimų perdavimą, nurodytą 
5 straipsnyje, visada gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
perdavimą, stengiasi apie tai pranešti kitai 
institucijai ir Komisijai, nurodydama, 
kurie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti.
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3. Sprendime dėl atšaukimo pateikiamos 
atšaukimo priežastys ir juo remiantis 
nutraukiamas sprendime nurodytų 
įgaliojimų perdavimas. Šis sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę dieną, 
kuri gali būti nurodoma sprendime. Juo 
nedaromas poveikis jau įsigaliojusių 
deleguotų aktų galiojimui. Sprendimas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje“.

Pagrindimas

Standartinis tekstas deleguotųjų aktų klausimu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006
14 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) Įterpiamas šis straipsnis:
„14c straipsnis

Prieštaravimas dėl deleguotų aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto per tris mėnesius nuo pranešimo apie 
jį dienos.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, deleguotasis aktas įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Institucija, kuri pareiškia 
prieštaravimus dėl deleguotojo akto, 
išdėsto savo prieštaravimo dėl deleguotojo 
akto priežastis“.
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Pagrindimas

Standartinis tekstas deleguotųjų aktų klausimu.
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