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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 14
2 konstatuojamoji dalis

(2) 2002 m. gruodžio 12–13 d. Kopenhagos 
Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad 
Europos Sąjungos plėtra suteikia svarią 
galimybę plėtoti santykius su kaimyninėmis 
šalimis remiantis bendromis politinėmis ir 
ekonominėmis vertybėmis ir kad Sąjunga ir 
toliau yra pasiryžusi vengti naujų skiriamųjų 
linijų Europoje ir kurti stabilumą bei gerovę 
naujoje Sąjungoje ir už jos naujųjų sienų.

(2) 2002 m. gruodžio 12–13 d. Kopenhagos 
Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad 
Europos Sąjungos plėtra suteikia svarią 
galimybę plėtoti santykius su kaimyninėmis 
šalimis remiantis bendromis politinėmis ir 
ekonominėmis vertybėmis ir kad Sąjunga ir 
toliau yra pasiryžusi vengti naujų skiriamųjų 
linijų Europoje ir kurti stabilumą, gerovę bei 
tvarų vystymąsi naujoje Sąjungoje ir už jos 
naujųjų sienų.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 15
4 konstatuojamoji dalis

(4) Išskirtiniai Europos Sąjungos ir jos 
kaimynių santykiai bus grindžiami 
įsipareigojimais bendroms vertybėms, 
įskaitant demokratiją, teisės viršenybę, gerą 
valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms, taip 
pat rinkos ekonomikos, laisvosios prekybos, 
tvaraus vystymosi ir skurdo mažinimo 
principais.

(4) Išskirtiniai Europos Sąjungos ir jos 
kaimynių santykiai bus grindžiami 
įsipareigojimais bendroms vertybėms, 
įskaitant demokratiją, teisės viršenybę, gerą 
valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms, taip 
pat rinkos ekonomikos, laisvosios prekybos, 
tvaraus vystymosi, ekonominės ir socialinės 
sanglaudos ir skurdo mažinimo principais.

Or. fi

Pagrindimas

Greta skurdo mažinimo, ekonominė ir socialinė sanglauda taip pat turėtų būti principas, 
kuriuo grindžiami Sąjungos ir jos kaimynų santykiai.

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 16
5 konstatuojamoji dalis

(5) Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai 
yra sutartinių santykių pagrindas. 
Viduržemio jūros regione Europos–
Viduržemio jūros regiono valstybių 
partnerystė („Barselonos procesas“) yra 
regioninė bendradarbiavimo struktūra, kurią 
papildo asociacijos susitarimų sistema.

(5) Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai 
yra sutartinių santykių pagrindas. 
Viduržemio jūros regione Europos–
Viduržemio jūros regiono valstybių 
partnerystė („Barselonos procesas“) yra 
regioninė bendradarbiavimo struktūra, kurią 
papildo asociacijos susitarimų sistema, o 
Šiaurės dimensija suteikia pagrindą 
Europos Sąjungos ir jos šiaurinių kaimynų 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
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valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 17
6 konstatuojamoji dalis

(6) Pagal Europos kaimynystės politiką 
Europos Sąjunga ir valstybės partnerės 
drauge apibrėžė prioritetus, įtrauktinus į
suderintus veiksmų planus, kurie apima 
pagrindines konkrečių veiksmų sritis, 
įskaitant politinį dialogą ir reformas, 
prekybą ir ekonomines reformas, visiems 
teisingą socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
teisingumą ir vidaus reikalus, energetiką, 
transportą, informacinę visuomenę, aplinką, 
mokslinių tyrimų bei naujovių diegimo 
veiklą ir tiesioginius žmonių ryšius. Pažanga 
įgyvendinant šiuos prioritetus padės 
realizuoti visą partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų ir asociacijos 
susitarimų potencialą.

(6) Pagal Europos kaimynystės politiką 
Europos Sąjunga ir valstybės partnerės 
drauge apibrėžė prioritetus, įtrauktinus į 
suderintus veiksmų planus, kurie apima 
pagrindines konkrečių veiksmų sritis, 
įskaitant politinį dialogą ir reformas, 
prekybą ir ekonomines reformas, visiems 
teisingą socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
teisingumą ir vidaus reikalus, energetiką, 
transportą, informacinę visuomenę, aplinką, 
mokslinių tyrimų bei naujovių diegimo 
veiklą, pilietinės visuomenės vystymąsi ir 
tiesioginius žmonių ryšius. Pažanga 
įgyvendinant šiuos prioritetus padės 
realizuoti visą partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų ir asociacijos 
susitarimų potencialą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 18
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekdama paremti valstybių partnerių 
įsipareigojimą laikytis bendrų vertybių bei 
principų ir jų pastangas įgyvendinant 
veiksmų planus, Bendrija turi būti 
pasirengusi suteikti paramą šioms 
valstybėms ir remti įvairių formų valstybių 
partnerių ir valstybių partnerių bei valstybių 
narių bendradarbiavimą kuriant bendrą 
stabilumo, saugumo ir gerovės erdvę, kuriai 

(7) Siekdama paremti valstybių partnerių 
įsipareigojimą laikytis bendrų vertybių bei 
principų ir jų pastangas įgyvendinant 
veiksmų planus, Bendrija turi būti 
pasirengusi suteikti paramą šioms 
valstybėms ir remti įvairių formų valstybių 
partnerių ir valstybių partnerių bei valstybių 
narių bendradarbiavimą kuriant bendrą 
stabilumo, saugumo ir gerovės erdvę, kuriai 
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būdingas gana platus ekonominis 
bendradarbiavimas ir politinė integracija.

būdingas gana platus ekonominis ir 
pilietinės visuomenės bendradarbiavimas, 
tvarus vystymasis ir politinė integracija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 19
9 konstatuojamoji dalis

(9) Europos Sąjunga ir Rusija nusprendė 
plėtoti atskirą strateginę partnerystę, 
sukurdamos keturias bendras erdves, o 
Bendrijos parama bus naudojama šiai 
partnerystei remti ir Rusijos bei jos 
kaimynių – Europos Sąjungos narių pasienio 
bendradarbiavimui skatinti.

(9) Europos Sąjunga ir Rusija nusprendė 
plėtoti atskirą strateginę partnerystę, 
sukurdamos keturias bendras erdves, o 
Bendrijos parama bus naudojama šiai 
partnerystei remti ir Rusijos bei jos 
kaimynių – Europos Sąjungos narių ir 
Norvegijos pasienio bendradarbiavimui bei 
daugiašaliam bendradarbiavimui Baltijos 
jūros valstybių tarybos, Barenco Euro-
Arkties tarybos ir Arkties tarybos pagrindu 
skatinti.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 20
9 konstatuojamoji dalis

(9) Europos Sąjunga ir Rusija nusprendė 
plėtoti atskirą strateginę partnerystę, 
sukurdamos keturias bendras erdves, o 

(9) Europos Sąjunga ir Rusija nusprendė 
plėtoti atskirą strateginę partnerystę, 
sukurdamos keturias bendras erdves, o 
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Bendrijos parama bus naudojama šiai 
partnerystei remti ir Rusijos bei jos 
kaimynių – Europos Sąjungos narių pasienio 
bendradarbiavimui skatinti.

Bendrijos parama bus naudojama šiai 
partnerystei remti ir Rusijos bei jos 
kaimynių – Europos Sąjungos narių pasienio 
bendradarbiavimui skatinti ir įgyvendinti 
Šiaurės dimensijos tikslus Sąjungos ir jos 
Šiaurės kaimynių santykiuose.

Or. fi

Pagrindimas

Šiaurės dimensija yra svarbus veiksnys, padedantis sukurti stabilų, tvarų vystymąsi Šiaurės 
regionuose, kurie ribojasi su Sąjunga. Ji sutvirtino savo padėtį Sąjungoje, dėl jos vis daugiau 
bendrų veiksmų imasi ES ir Rusija.

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 21
13 konstatuojamoji dalis

(13) Siekiant padėti kaimyninėms 
valstybėms partnerėms įgyvendinti savo 
tikslus ir skatinti jų bei valstybių narių 
bendradarbiavimą, pageidautina parengti 
bendrą politikos priemonę, kuri pakeistų 
keletą dabartinių priemonių ir šitaip 
užtikrintų darną ir supaprastintų paramos 
planavimą bei valdymą.

(13) Siekiant padėti kaimyninėms 
valstybėms partnerėms įgyvendinti savo 
tikslus ir skatinti jų bei valstybių narių 
bendradarbiavimą, pageidautina parengti 
bendrą politikos priemonę, kuri pakeistų 
keletą dabartinių priemonių ir šitaip 
užtikrintų darną ir supaprastintų paramos 
planavimą bei valdymą. Kiti paramos 
teikėjai, ypač Europos ekonominės erdvės 
šalys narės ir Šveicarija, taip pat kviečiami 
dalyvauti šia priemone finansuojamuose 
projektuose.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 22
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Šia priemone taip pat bus remiami 
maži projektai (mikroprojektai), skatinantys 
žmonių pasienio bendradarbiavimą 
(žmonės – žmonėms), kurio valdymas bus 
tiesiogiai pavestas pasienio 
bendradarbiavimo iniciatyvoms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 23
18 konstatuojamoji dalis

(18) Siūlomų veiksmų tikslai – skatinti 
aktyvesnį bendradarbiavimą ir laipsnišką 
ekonominę Europos Sąjungos ir kaimyninių 
valstybių integraciją. Kadangi valstybės 
narės negali tinkamai pasiekti šių tikslų, 
kurie dėl veiksmų apimties geriau 
pasiekiami Bendrijos lygiu, tai Bendrija gali 
imtis priemonių pagal subsidiarumo 
principą, nustatytą EB sutarties 5 straipsnio 
2 dalyje. Pagal proporcingumo principą, 
nurodytą minėtame straipsnyje, šis 
reglamentas nenumato nieko, kas nėra būtina 
siekiant šių tikslų.

(Šis pakeitimas lietuvių kalbos versijai 
įtakos neturi)

Or. en

Pagrindimas

numatyta EB sutarties 5 straipsnio 3 dalyje.
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Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 24
1 straipsnio 1 dalis

(1) Šiuo reglamentu nustatoma kaimynystės 
ir partnerystės priemonė paramai teikti 
(toliau – Bendrijos parama), siekiant plėtoti 
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, 
apimančią Europos Sąjungą ir 1 priede 
išvardytas šalis (toliau – valstybės 
partnerės).

(1) Šiuo reglamentu nustatoma kaimynystės 
ir partnerystės priemonė paramai teikti 
(toliau – Bendrijos parama), siekiant plėtoti 
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, 
apimančią Europos Sąjungą ir 1 priede 
išvardytas šalis (toliau – valstybės partnerės) 
bei Europos ekonominės erdvės valstybes 
nares (toliau – EEE partnerės).

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 25
1 straipsnio 1 dalis

(1) Šiuo reglamentu nustatoma kaimynystės 
ir partnerystės priemonė paramai teikti 
(toliau – Bendrijos parama), siekiant plėtoti 
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, 
apimančią Europos Sąjungą ir 1 priede 
išvardytas šalis (toliau – valstybės 
partnerės).

(1) Šiuo reglamentu nustatoma kaimynystės 
ir partnerystės priemonė paramai teikti 
(toliau – Bendrijos parama), siekiant tvariai 
plėtoti gerovės ir geros kaimynystės erdvę, 
apimančią Europos Sąjungą ir 1 priede 
išvardytas šalis (toliau – valstybės 
partnerės).
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Or. en

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 26
1 straipsnio 2 dalis

(2) Bendrijos parama turi būti naudojama 
valstybių partnerių naudai. Bendrijos 
parama gali būti naudojama bendrai 
valstybių narių ir valstybių partnerių naudai, 
siekiant skatinti 6 straipsnyje apibrėžtą 
pasienio ir tarpregioninį bendradarbiavimą.

(2) Bendrijos parama turi būti naudojama 
valstybių partnerių naudai, bet taip pat gali 
būti naudojama ir bendrai valstybių 
partnerių, valstybių narių ir EEE partnerių
naudai, siekiant skatinti 6 straipsnyje 
apibrėžtą pasienio ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 27
1 straipsnio 2 dalis

(2) Bendrijos parama turi būti naudojama 
valstybių partnerių naudai. Bendrijos parama 
gali būti naudojama bendrai valstybių narių 
ir valstybių partnerių naudai, siekiant 
skatinti 6 straipsnyje apibrėžtą pasienio ir
tarpregioninį bendradarbiavimą.

(2) Bendrijos parama turi būti naudojama 
valstybių partnerių naudai. Bendrijos parama 
gali būti naudojama bendrai valstybių narių 
ir valstybių partnerių naudai, siekiant 
skatinti 6 straipsnyje apibrėžtą pasienio,
tarpregioninį ir žmonės – žmonėms 
bendradarbiavimą.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 28
2 straipsnio 1 dalis

(1) Bendrijos parama pagal kaimynystės ir 
partnerystės priemonę skatina aktyvesnį 
Europos Sąjungos ir valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir laipsnišką jų ekonominę 
integraciją, ypač partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų, asociacijos 
susitarimų ar kitų esamų bei būsimų 
susitarimų įgyvendinimą.

(1) Bendrijos parama pagal kaimynystės ir 
partnerystės priemonę skatina aktyvesnį 
Europos Sąjungos ir valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir laipsnišką jų 
ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos
integraciją, ypač partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų, asociacijos 
susitarimų ar kitų esamų bei būsimų 
susitarimų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 29
2 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) stiprinti nacionalines įstaigas ir 
institucijas, atsakingas už politikos 
parengimą ir veiksmingą įgyvendinimą 
asociacijos susitarimų, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų bei kitų 
panašių būsimųjų susitarimų numatytose 
srityse;

(c) stiprinti nacionalines įstaigas ir 
institucijas, atsakingas už politikos 
parengimą ir veiksmingą įgyvendinimą 
asociacijos susitarimų, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų arba kitų 
esamų ir būsimųjų susitarimų numatytose 
srityse;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio pasiūlymo 2 straipsnio 1 dalį ir 3 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 30
2 straipsnio 2 dalies e punktas

(e) skatinti aplinkos apsaugą ir gerą gamtos 
išteklių valdymą;

(e) skatinti aplinkos apsaugą ir gerą gamtos 
išteklių, pvz., gėlo vandens ir 
atsinaujinančių energijos išteklių, valdymą;

Or. fi
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Pagrindimas

Siekiama pateikti nesančią nuorodą. Aplinkos apsaugos skatinimas reiškia, kad valdymas turi 
apimti ir gamtinius išteklius, ir atsinaujinančius energijos išteklius, ir kad šie abu aspektai 
turi būti valdomi kartu.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 31
2 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

(fa) remti vietos ir regioninio vystymosi 
iniciatyvas, skirtas pašalinti regionų 
disbalansą ir didinti galimus vystymosi 
pajėgumus;

Or. fi

Pagrindimas

Reikia ištaisyti klaidą ir įvardinti anksčiau minėtus tikslus, siekiant sukurti geresnes 
galimybes pagalbą gaunančioms šalims įveikti regionų nelygybę ir kovoti su ją 
sukeliančiomis priežastimis.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 32
2 straipsnio 2 dalies g punktas

(g) remti politiką, skatinančią socialinę raidą 
ir lyčių lygybę, užimtumą ir socialinę 
apsaugą, įskaitant socialinį dialogą, paramą 
profesinių sąjungų teisėms ir pagrindinius 
darbo standartus;

(g) remti politiką, skatinančią socialinę raidą 
ir lyčių lygybę, užimtumą ir socialinę 
apsaugą, įskaitant socialinį dialogą, paramą 
profesinių sąjungų teisėms ir pagrindinius 
darbo standartus, remiantis Tarptautinės 
darbo organizacijos standartais;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama sukurti bendrą pagrindą taikyti darbo standartus, kurie būtų 
priimtini įvairioms šalims, siekiant išvengti vadinamojo „socialinio dempingo“.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 33
2 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)
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(ia) skatinti gerą valdymą, administracinį 
skaidrumą ir teisės viešpatavimą bei kovoti 
su korupcija;

Or. fi

Pagrindimas

Savaime aiškus.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 34
2 straipsnio 2 dalies k punktas

(k) skatinti rinkos ekonomikos kūrimą, 
įskaitant priemones, remiančias privatų 
sektorių, skatinti investicijas ir tarptautinę 
prekybą;

(k) skatinti rinkos ekonomikos kūrimą, 
įskaitant priemones, remiančias privatų 
sektorių ir mažų bei vidutinių įmonių 
vystymąsi, skatinti investicijas ir tarptautinę 
prekybą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 35
2 straipsnio 2 dalies k punktas

(k) skatinti rinkos ekonomikos kūrimą, 
įskaitant priemones, remiančias privatų 
sektorių, skatinti investicijas ir tarptautinę 
prekybą;

(k) skatinti rinkos ekonomikos kūrimą, 
įskaitant priemones, remiančias privatų
sektorių, skatinti investicijas ir tvarią 
tarptautinę prekybą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Pasaulio prekybos organizacijos Dohos plėtros darbotvarkę.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 36
2 straipsnio 2 dalies k punktas

(k) skatinti rinkos ekonomikos kūrimą, (k) skatinti socialinės rinkos ekonomikos 
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įskaitant priemones, remiančias privatų 
sektorių, skatinti investicijas ir tarptautinę 
prekybą;

kūrimą, įskaitant priemones, remiančias 
privatų sektorių, skatinti investicijas ir 
tarptautinę prekybą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 37
2 straipsnio 2 dalies l punktas

(l) skatinti bendradarbiavimą energetikos, 
telekomunikacijų ir transporto sektoriuose, 
įskaitant tokias sritis kaip tinklų sujungimas, 
tinklai ir jų eksploatavimas, tarptautinių 
transporto ir energetikos operacijų saugumas 
bei sauga, energijos vartojimo efektyvumas 
ir švarus transportas;

(l) skatinti bendradarbiavimą energetikos, 
telekomunikacijų ir transporto sektoriuose, 
įskaitant tokias sritis kaip tinklų sujungimas, 
tinklai ir jų eksploatavimas, tarptautinių 
transporto ir energetikos operacijų saugumas 
bei sauga, energijos vartojimo efektyvumas 
ir tvarus transportas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 38
2 straipsnio 2 dalies o punktas

(o) skatinti bendradarbiavimą teisingumo ir 
vidaus reikalų srityje, įskaitant tokius 
klausimus kaip prieglobstis ir migracija, taip 
pat kova su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu, įskaitant jo finansavimą, 
pinigų plovimu ir mokestiniu sukčiavimu, ir 
šios veiklos užkardymas;

(o) skatinti bendradarbiavimą teisingumo ir 
vidaus reikalų srityje, įskaitant tokius 
klausimus kaip prieglobstis ir migracija, 
prekyba žmonėmis, taip pat kova su 
terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, 
įskaitant jo finansavimą, pinigų plovimu ir 
mokestiniu sukčiavimu, ir šios veiklos 
užkardymas;

Or. fi

Pagrindimas

Žmogaus teisių aspektu prekyba žmonėmis kelia vis daugiau sunkumų, kuriems įveikti reikia 
nuoseklių veiksmų, apimančių daug skirtingų sričių ir valdžios pakopų.
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 39
2 straipsnio 2 dalies s punktas

(s) skatinti kultūrų savitarpio supratimą, 
tiesioginius žmonių ryšius, pilietinių 
visuomenių bendradarbiavimą ir jaunimo 
mainus;

(s) skatinti kultūrų savitarpio supratimą, 
tiesioginius žmonių ryšius, pilietinių 
visuomenių bendradarbiavimą, jaunimo 
mainus ir bendradarbiavimą kultūros 
srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 40
2 straipsnio 2 dalies sa punktas (naujas)

(sa) remti mažus projektus, kuriems 
skiriama mažai išteklių, skatinant žmonių 
pasienio bendradarbiavimą (žmonės –
žmonėms) ir piliečių bendravimą, privačias 
ar visuomenines organizacijas ir 
administracijas bei institucijas, kuriančias 
ryšius, grindžiamus bendradarbiavimu 
pasienio vietovėse.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 41
2 straipsnio 2 dalies ua punktas (naujas)

(ua) skatinti bendradarbiavimą tvarios 
miestų plėtros srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 42
2 straipsnio 2 dalies v punktas
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(v) skatinti regioninį bendradarbiavimą ir 
integravimą;

(v) skatinti regioninį ir paregionių 
bendradarbiavimą ir integravimą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasienio ir tarpregioniniu bendradarbiavimu, kaip jis apibrėžtas šio pasiūlymo 
6 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 43
3 straipsnis

(3) Paramos pagal šį reglamentą planavimui 
bendrą politikos struktūrą sudaro 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi ryšiai tarp valstybių partnerių, taip 
pat atitinkami Komisijos komunikatai ir
Tarybos išvados, nustatančios Europos 
Sąjungos politikos šių šalių atžvilgiu gaires. 
Pagrindinės gairės nustatant paramos 
prioritetus yra suderinti veiksmų planai ar 
kiti lygiaverčiai dokumentai.

(3) Paramos pagal šį reglamentą planavimui 
bendrą politikos struktūrą sudaro 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi ryšiai tarp valstybių partnerių, taip 
pat atitinkami Komisijos komunikatai,
Tarybos išvados ir Europos Parlamento 
aktai, nustatantys Europos Sąjungos 
politikos šių šalių atžvilgiu gaires. 
Pagrindinės gairės nustatant paramos 
prioritetus yra suderinti veiksmų planai ar 
kiti lygiaverčiai dokumentai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 44
4 straipsnio 2 dalis

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
paprastai nustatoma bendradarbiaujant 
Komisijai ir paramos gavėjams. Partnerystės 
veikloje prireikus dalyvauja nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios įstaigos, 
ekonominiai bei socialiniai partneriai, 
pilietinė visuomenė ir kitos susijusios 
įstaigos.

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
paprastai nustatoma bendradarbiaujant 
Komisijai ir paramos gavėjams. Partnerystės 
veikloje prireikus dalyvauja nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios įstaigos, 
ekonominiai bei socialiniai partneriai, 
pilietinė visuomenė, socialinės integracijos 
ir aplinkosaugos NVO, lyčių lygybės 
skatinimo partneriai ir kitos susijusios 
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įstaigos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes  

Pakeitimas 45
4 straipsnio 2 dalis

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
paprastai nustatoma bendradarbiaujant 
Komisijai ir paramos gavėjams. Partnerystės 
veikloje prireikus dalyvauja nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios įstaigos, 
ekonominiai bei socialiniai partneriai, 
pilietinė visuomenė ir kitos susijusios 
įstaigos.

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
paprastai nustatoma bendradarbiaujant 
Komisijai ir paramos gavėjams. Partnerystės 
veikloje prireikus dalyvauja nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios įstaigos, 
ekonominiai bei socialiniai partneriai, 
pilietinė visuomenė ir kitos susijusios 
įstaigos, o jos tikslas yra stiprinti 
decentralizuotus kelių lygmenų valdymo 
tipus, siekiant didesnio efektyvumo.

Or. en

Pagrindimas

Decentralizuotų kelių lygmenų valdymo tipų naudojimas iš principo galėtų padėti pasiekti 
didesnį efektyvumą valdant programą.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 46
4 straipsnio 2 dalis

(3) Valstybės – paramos gavėjos atitinkamus 
partnerius, ypač regionų ir vietos lygiu, 
įtraukia programų ir projektų rengimo, 
įgyvendinimo bei stebėsenos etapuose.

(Šis pakeitimas lietuvių kalbos versijai 
įtakos neturi)

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 47
4 straipsnio 4a dalis (nauja)
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(4a) Pripažįstant paramos teikimo prioritetą 
pilietinei visuomenei, demokratijos 
stiprinimui, pagarbos žmogaus teisėms 
skatinimui, Bendrijos parama gali būti 
teikiama ir netaikant bendro finansavimo –
neprisidedant šalims gavėjoms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 48
5 straipsnio 2 dalis

(2) Komisija ir valstybės narės suderina 
Bendrijos paramą, teikiamą pagal šį 
reglamentą, ir finansinę paramą, kurią 
Bendrija ir valstybės narės teikia per kitas 
vidaus bei išorės finansines priemones ir 
kurią teikia Europos investicijų bankas.

(2) Komisija ir valstybės narės suderina 
Bendrijos ir jos finansinių institucijų, pvz., 
Europos investicijų banko ir Europos 
investicijų fondo, paramą, teikiamą pagal šį 
reglamentą, ir finansinę paramą, kurią 
Bendrija ir valstybės narės teikia per kitas 
vidaus bei išorės finansines priemones.

Or. fi

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau nustatoma Bendrijos institucijų padėtis, o Europos investicijų fondui, 
atsižvelgiant į jo įgaliojimus, bus suteikta galimybė parodyti savo sugebėjimus.

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 49
6 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose gali dalyvauti 
valstybės narės;

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose gali dalyvauti 
valstybės narės EEE partnerės;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 50
6 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose gali dalyvauti 
valstybės narės;

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose gali dalyvauti 
valstybės narės ir EEE partnerės;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į bendradarbiavimo 
partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač Šiaurės kaimynai ir partneriai Norvegija 
ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės 
regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties 
tarybos ir Arkties tarybos narės.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 51
6 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose gali dalyvauti
valstybės narės;

(a) atskirai šaliai skirtas arba daugiašales 
programas, kurios apima paramą vienai 
valstybei partnerei arba kurios yra skirtos 
dviejų ar daugiau valstybių partnerių 
regioniniam ar paregionių 
bendradarbiavimui ir kuriose dalyvauja
valstybės narės ar regionai;
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į politinę ir administracinę valstybių narių organizacinę struktūrą ir siekiama 
nuoseklumo nustatant geografinį tinkamumą gauti paramą pagal pasienio ar tarpregioninį 
bendradarbiavimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 52
6 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) temines programas, skirtas vienai ar 
daugiau specifinių problemų, kurios yra 
būdingos keletui valstybių partnerių ir kurios 
gali būti aktualios vienai ar daugiau 
valstybių narių;

(b) temines programas, skirtas vienai ar 
daugiau specifinių problemų, kurios yra 
būdingos keletui valstybių partnerių ir kurios 
gali būti aktualios vienai ar daugiau 
valstybių narių tokiais klausimais kaip 
žmogaus teisės ar aplinka;

Or. en

Pagrindimas

Teminės programos paprastai naudojamos siekiant atpažinti ir spręsti konkrečias svarbias 
visuotines problemas arba, atitinkamais atvejais, vidaus politiką projektuoti į išorę. Tai ypač 
svarbu, nes, supaprastinus finansines priemones, tokios priemonės kaip LIFE – Trečiosios 
šalys neteks atskiro teisinio pagrindo. Per tarpregioninį bendradarbiavimą valstybes nares 
bus galima įtraukti į temines programas. Aplinka ir klausimai „žmonės – žmonėms“, įskaitant 
pilietinės visuomenės vystymąsi, Komisijos komunikate dėl EKP strateginio dokumento 
įvardijami kaip regioninio bendradarbiavimo prioritetų dalis. Be to, galimybė kurti temines 
programas šiais klausimais minima pasiūlymo priede (p. 44), bet ją taip pat reikia integruoti į 
naujojo reglamento tekstą, kad ji taptų privaloma. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 53
6 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) pasienio bendradarbiavimo programos, 
apimančios vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir vykdomos regionuose, 
besiribojančiuose su Europos bendrijos 
išorės siena.

(c) pasienio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo programos, apimančios 
vienos ar daugiau valstybių narių, vienos ar 
daugiau valstybių partnerių ir vienos ar 
daugiau EEE valstybių bendradarbiavimą ir 
vykdomos regionuose, besiribojančiuose su 
Europos bendrijos išorės siena.
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Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės.

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 54
6 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) pasienio bendradarbiavimo programos, 
apimančios vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir vykdomos regionuose, 
besiribojančiuose su Europos bendrijos 
išorės siena.

(c) pasienio bendradarbiavimo programos, 
apimančios vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau EEE partnerių ir 
valstybių partnerių bendradarbiavimą ir 
vykdomos regionuose, besiribojančiuose su 
Europos bendrijos išorės siena.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 55
6 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) pasienio bendradarbiavimo programos, 
apimančios vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir vykdomos regionuose, 
besiribojančiuose su Europos bendrijos 
išorės siena.

(c) pasienio bendradarbiavimo programos, 
apimančios vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau valstybių partnerių 
bendradarbiavimą ir vykdomos regionuose, 
artimuose Europos bendrijos išorės sienai.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti galimybę dalyvauti ir kitiems Europos Sąjungos 
regionams, kurie šios galimybės gali netekti dėl griežto apibrėžimo, kurį pateikė Europos 
Komisija. Be to, jis atitinka 11 konstatuojamąją dalį. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 56
6 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

(ca) mažus projektus, kuriems skiriama 
mažai išteklių, skatinant žmonių pasienio 
bendradarbiavimą (žmonės – žmonėms) ir 
piliečių bendravimą, privačias ar 
visuomenines organizacijas ir 
administracijas bei institucijas, kurių 
valdymas bus tiesiogiai pavestas pasienio 
bendradarbiavimo iniciatyvoms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 57
6 straipsnio 2 dalis

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
gali būti teikiama tarpregioniniam 
bendradarbiavimui, kurį įgyvendinant 
dalyvauja valstybės partnerės ir valstybės 
narės ir kuris apima temines ir daugiašales 
regioninio bei paregionių bendradarbiavimo 
programas.

(2) Bendrijos parama pagal šį reglamentą 
teikiama tarpregioniniam 
bendradarbiavimui, kurį įgyvendinant 
dalyvauja valstybės partnerės ir valstybės 
narės ir kuris apima temines ir daugiašales 
regioninio bei paregionių bendradarbiavimo 
programas tiek, kiek jis padeda įgyvendinti 
Bendrijos paramos tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip teigiama 1 straipsnio 2 dalyje, Bendrijos paramos pagal Kaimynystės ir partnerystės 
priemonę tikslas – skatinti pasienio ir regionų bendradarbiavimą.



AM\575634LT.doc 21/47 PE 360.354v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 58
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

(2a) Tinkami ES valstybių narių pasienio 
regionai galės dalyvauti pagal šį 
reglamentą rengiamose konkrečiose 
pasienio bendradarbiavimo programose. 
Per regioninį bendradarbiavimą valstybės 
narės gali dalyvauti ir teminėse, ir (arba) 
daugiašalėse programose.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 59
6 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

(2a) Tinkami ES valstybių narių pasienio 
regionai galės dalyvauti pagal šį 
reglamentą rengiamose pasienio 
bendradarbiavimo programose. Per 
tarptautinį bendradarbiavimą valstybes 
nares bus galima įtraukti ir į temines, ir 
(arba) į daugiašales programas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pažymėti, kad pasienio bendradarbiavimo programose galės dalyvauti ir pasienio 
regionai. Svarbu ir tai, kad šios programos bus kuriamos decentralizuotai. Taip pat svarbu, 
kad, kuriant ir įgyvendinant regionų ir vietos klausimus sprendžiančias pasienio 
bendradarbiavimo programas, visomis teisėmis dalyvautų ES regioninės ir vietos valdžios 
institucijos.

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl 

Pakeitimas 60
7 straipsnio 1 dalis

(1) Atskirų šalių arba daugiašalėms bei (1) Atskirų šalių arba daugiašalėms bei 
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teminėms programoms būtina 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka priimti strateginius 
dokumentus. Strateginiai dokumentai 
atspindi politikos struktūrą ir veiksmų 
planus, minimus 3 straipsnyje. Strateginiai 
dokumentai priimami laikotarpiui, 
atitinkančiam politikos struktūroje 
nustatytus prioritetus, ir apima daugiametes 
programas, įskaitant daugiamečius 
finansinius asignavimus. Kai būtina, jos yra 
persvarstomos ir gali būti pataisytos 26 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

teminėms programoms būtina 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka priimti strateginius 
dokumentus. Strateginiai dokumentai 
atspindi politikos struktūrą ir veiksmų 
planus, minimus 3 straipsnyje. Strateginiai 
dokumentai priimami laikotarpiui, 
atitinkančiam politikos struktūroje 
nustatytus prioritetus, ir apima daugiametes 
programas, įskaitant daugiamečius 
finansinius asignavimus. Kai būtina, jos yra 
persvarstomos ir gali būti pataisytos 26 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
Maži projektai, ne didesni kaip 5000 EUR, 
gali būti administruojami naudojant 
supaprastintą, decentralizuotą procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Centralizuotos procedūros taikymas projektams, kurių vertė iki 5000 EUR, pareikalautų iš šių 
projektų gana didelių administracinių išlaidų. Be to, maži projektai mažoms ir regioninėms 
organizacijoms ir asociacijoms suteikia idealią galimybę dalyvauti Europos reikaluose ir 
projektuose. Jos turėtų turėti greitą ir nebiurokratinę prieigą prie naujosios Kaimynystės ir 
partnerystės priemonės.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 61
7 straipsnio 1 dalis

(1) Atskirų šalių arba daugiašalėms bei 
teminėms programoms būtina 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka priimti strateginius 
dokumentus. Strateginiai dokumentai 
atspindi politikos struktūrą ir veiksmų 
planus, minimus 3 straipsnyje. Kuriant šiuos 
strateginius dokumentus turi būti 
užtikrinamas veiksmingas nevyriausybinių 
subjektų dalyvavimas. Strateginiai 
dokumentai priimami laikotarpiui, 
atitinkančiam politikos struktūroje 
nustatytus prioritetus, ir apima daugiametes 
programas, įskaitant daugiamečius 
finansinius asignavimus. Kai būtina, jos yra 
persvarstomos ir gali būti pataisytos 26 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

(1) Atskirų šalių arba daugiašalėms bei 
teminėms programoms būtina 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka priimti strateginius 
dokumentus. Strateginiai dokumentai 
atspindi politikos struktūrą ir veiksmų 
planus, minimus 3 straipsnyje. Kuriant šiuos 
strateginius dokumentus turi būti 
užtikrinamas veiksmingas nevyriausybinių 
subjektų dalyvavimas, ypač regionų/vietos 
lygiu. Strateginiai dokumentai priimami 
laikotarpiui, atitinkančiam politikos 
struktūroje nustatytus prioritetus, ir apima 
daugiametes programas, įskaitant
daugiamečius finansinius asignavimus. Kai 
būtina, jos yra persvarstomos ir gali būti 
pataisytos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
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tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pasienio bendradarbiavimas visų pirma užtikrina regionų ir vietos partnerių dalyvavimą. Be 
to, kai įmanoma, turi būti remiamas socialinių partnerių ir kitų nevyriausybinių subjektų 
dalyvavimas.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 62
7 straipsnio 2 dalis

(2) Rengdama atskiros šalies ar daugiašalę 
programą, Komisija asignavimus kiekvienai 
programai nustato atsižvelgdama į specifines 
atitinkamos valstybės ar regiono ypatybes ir 
poreikius, Sąjungos partnerystės su tokia 
valstybe lygį, administracinius gebėjimus ir 
galimybes panaudoti lėšas.

(2) Rengdama atskiros šalies ar daugiašalę 
programą, Komisija asignavimus kiekvienai 
programai nustato pagal objektyvius 
kriterijus, atsižvelgdama į specifines 
atitinkamos valstybės ar regiono ypatybes ir 
poreikius, Sąjungos partnerystės su tokia 
valstybe lygį, pažangą, padarytą 
įgyvendinant sutartus tikslus, ypač Europos 
kaimynystės politikos tikslus, ir sutartus 
veiksmų planus dėl pažangos vykdant 
demokratines ir ekonomines reformas, 
administracinius gebėjimus ir galimybes 
panaudoti lėšas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný 

Pakeitimas 63
7 straipsnio 3 dalis

(3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau
konkrečių strateginių dokumentų 26 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kad būtų 
parengtas 9 straipsnio 1 dalyje minimų 
bendrų programų sąrašas, daugiamečiai 
asignavimai ir teritoriniai vienetai, tinkami 
dalyvauti kiekvienoje programoje. Toks (-ie) 
konkretus (-ūs) strateginis (-iai) dokumentas 
(-ai) iš esmės apima septynerių metų 

(3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau 
strateginių dokumentų 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka, kad būtų parengtas 9 
straipsnio 1 dalyje minimų bendrų 
programų, daugiamečių asignavimų ir ES 
valstybių narių, galimų šalių kandidačių ir 
pasienio regionų tarp jų, galinčių dalyvauti 
kiekvienoje programoje, sąrašas ir 
nepadidėtų biurokratija. Toks (-ie) 
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laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d.

konkretus (-ūs) strateginis (-iai) dokumentas 
(-ai) iš esmės apima septynerių metų 
laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti, kurie teritoriniai vienetai gali dalyvauti EKPP finansuojamose 
programose.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 64
7 straipsnio 3 dalis

(3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau
konkrečių strateginių dokumentų 26 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kad būtų 
parengtas 9 straipsnio 1 dalyje minimų 
bendrų programų sąrašas, daugiamečiai 
asignavimai ir teritoriniai vienetai, tinkami 
dalyvauti kiekvienoje programoje. Toks (-ie) 
konkretus (-ūs) strateginis (-iai) dokumentas 
(-ai) iš esmės apima septynerių metų 
laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d.

(3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau 
strateginių dokumentų 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka, kad būtų parengtas 9 
straipsnio 1 dalyje minimų bendrų 
programų, daugiamečių asignavimų ir šalių, 
ES pasienio regionų bei šalių kandidačių 
partnerių, galinčių dalyvauti kiekvienoje 
programoje, sąrašas. Toks (-ie) strateginis (-
iai) dokumentas (-ai) rengiami atsižvelgiant 
į 4 ir 5 straipsniuose nustatytus principus ir 
modalumus ir iš esmės apima septynerių 
metų laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti, kurie teritoriniai vienetai gali dalyvauti šiose programose. Norint 
užtikrinti įgyvendinimą, strateginiai dokumentai turi nepadidinti biurokratijos. Nors 
reglamento nuostatose ir minimas geresnis procedūrų koordinavimas ir derinimas, 
neminimos administracinės procedūros, kurias partneris turi įvykdyti. 

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 65
7 straipsnio 3a dalis (nauja)
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(3a) Komisija nustato asignavimus pasienio 
bendradarbiavimo programoms, 
remdamasi tinkamų regionų gyventojų 
skaičiumi ir kitais veiksniais, turinčiais 
įtakos bendradarbiavimo intensyvumui, 
pvz., specifiniais pasienio regiono bruožais, 
administraciniais pajėgumais ir paramos 
įsisavinimo pajėgumais. 

Or. fi

Pagrindimas

Principai, pagal kuriuos paskirstomi asignavimai pasienio regionų bendradarbiavimo 
programoms, turėtų būti nustatyti reglamento tekste. Be gyventojų skaičiaus, objektyvaus ir 
teisingo kriterijaus, reikėtų atsižvelgti ir į įvairius neapibrėžtus veiksnius.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 66
7 straipsnio 4 dalis

(4) Europos regioninės plėtros fondas remia 
pagal šio reglamento nuostatas parengtas ir 
įgyvendinamas pasienio bendradarbiavimo 
programas.

(4) Europos regioninės plėtros fondas remia 
pagal šio reglamento nuostatas parengtas ir 
įgyvendinamas pasienio bendradarbiavimo 
programas, užtikrindamas ES regioninės ir 
vietos valdžios institucijų dalyvavimą 
teminėse ir daugiašalėse programose.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad ES regioninės ir vietos valdžios institucijos pasinaudotų šia programa ir, be 
pasienio bendradarbiavimo iniciatyvų, imtųsi ir regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų su 
savo partneriais Europos kaimynystėje, iš ERPF būtina skirti tam lėšų.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 67
III antraštinė dalis

Pasienio regionų bendradarbiavimas Pasienio regionų ir tarpregioninis 
bendradarbiavimas

Or. en
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Pagrindimas

Nuoroda į NUTS II lygio regionus pagrindžia papildytą pavadinimą, kuris išplečiamas 
papildant jį tarptautiniu bendradarbiavimu. Komisija turi aiškiai nustatyti, kokiai 
bendradarbiavimo formai jis priklauso.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 68
8 straipsnio 1 dalis

(1) 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
pasienio bendradarbiavimo programos gali 
būti taikomos visoms sausumos sienoms ir 
visoms jūrų zonoms, besiribojančioms su 
bendru jūros baseinu. Pagal šią antraštinę 
dalį paramai tinkami tokie teritoriniai 
vienetai:

(1) 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
pasienio bendradarbiavimo programos gali 
būti taikomos visoms sausumos ir jūrų 
sienoms. Pagal šį straipsnį paramai tinkami 
tokie teritoriniai vienetai:

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo ir pasienio bendradarbiavimo tikslų, kaip jie numatyti šiame reglamente, 
vienintelei nuorodai į jūros sienas turi būti teikiama pirmenybė, be to, nuostatos pateikiamos 
straipsnyje, o ne antraštinėje dalyje.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 69
8 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) visi NUTS III ar atitinkamą lygį 
atitinkantys teritoriniai vienetai, esantys prie 
svarbių jūrų kelių;

(b) visi NUTS III ar atitinkamą lygį 
atitinkantys teritoriniai vienetai, esantys prie 
jūrų kelių, trumpesnių nei 150 km;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suderinti šio reglamento nuostatas su bendru reglamentu dėl ERPF, ESF ir SF, 
kuriame jūros sienos riba nustatoma 150 KM. Panašu, kad jūrų regionų bendradarbiavimas 
pagal kaimynystės priemonę nepaiso šios nuostatos.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 70
8 straipsnio 1 dalies c punktas
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(c) visi NUTS II ar atitinkamą lygį 
atitinkantys pakrantės teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su valstybėms narėms ir 
valstybėms partnerėms bendru jūros 
baseinu.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo reikia padaryti nuorodą į tarptautinio bendradarbiavimo programas; dabar 
neaišku, koks bendradarbiavimo tipas taikomas NUTS II lygio regionams.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 71
8 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) visi NUTS II ar atitinkamą lygį 
atitinkantys pakrantės teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su valstybėms narėms ir 
valstybėms partnerėms bendru jūros baseinu.

(c) visi NUTS III ar atitinkamą lygį 
atitinkantys pakrantės teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su valstybėms narėms ir 
valstybėms partnerėms bendru jūros baseinu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 72
8 straipsnio 2 dalis

(2) Ypatingais atvejais tinkamais gali būti 
pripažinti ir teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su 1 dalyje nurodytais 
teritoriniais vienetais.

(2) Ypatingais atvejais tinkamais gali būti 
pripažinti ir teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su 1 dalyje nurodytais 
teritoriniais vienetais, jei toks pripažinimas 
reikalingas spartinti to regiono vystymąsi.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 73
8 straipsnio 2a dalis (nauja) 
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(2a) 6 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytos tarpregioninio 
bendradarbiavimo programos gali būti 
taikomos visoms jūrų zonoms, 
besiribojančioms su bendru jūros baseinu.
Visi NUTS II ar atitinkamą lygį 
atitinkantys pakrantės teritoriniai vienetai, 
besiribojantys su valstybėms narėms ir 
valstybėms partnerėms bendru jūros 
baseinu, laikomi tinkamais paramai pagal 
šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

NUTS II pakrantės regionai nepatenka į pasienio bendradarbiavimo sritį. Todėl reikia sukurti 
atskirą dalį, nurodančią konkrečias tarpregioninio bendradarbiavimo ypatybes.

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 74
8 straipsnio 3a dalis (nauja) 

(3a) Turėtų būti parengtos atitinkamos 
priemonės, skirtos įvertinti NUTS II lygio 
pakrančių regionų bendradarbiavimą; jos 
turėtų būti suderinamos su konkrečių tipų 
programomis:

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 75
8 straipsnio 3a dalis (nauja) 

(3a) Turėtų būti parengtos atitinkamos 
priemonės NUTS II lygio pakrančių 
regionams pagal Jūros baseino programas; 
jos turėtų būti suderinamos su konkrečių 
tipų programomis - tarptautinėmis ir 
pasienio programomis.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl aiškumo reikėtų aiškiai apibrėžti, kokiai NUTS II kategorijai priklauso pakrantės 
regionai: pasienio regionų ar tarpregioninėms programoms. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 76
9 straipsnio 2 dalis 

(2) Bendros programos, skirtos sausumos 
sienoms ir jūrų keliams, yra nustatomos 
kiekvienai sienai atskirai ir apima tinkamus 
vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau valstybių partnerių teritorinius 
vienetus. Pakrantės regionams skirtos 
bendros programos yra daugiašalės ir apima 
tinkamus teritorinius vienetus, 
besiribojančius su bendru jūros baseinu, 
priklausančiu kelioms dalyvaujančioms 
valstybėms, įskaitant bent vieną valstybę 
narę ir vieną valstybę partnerę.

(2) Bendros veiklos programos, skirtos 
sausumos sienoms ir jūrų keliams, yra 
nustatomos kiekvienai sienai atskirai ir 
apima tinkamus vienos ar daugiau valstybių 
narių ir vienos ar daugiau valstybių partnerių 
teritorinius vienetus. Pakrantės regionams, 
atitinkantiems NUTS II lygio regionus, 
skirtos bendros veiklos programos yra 
daugiašalės ir apima tinkamus teritorinius 
vienetus, besiribojančius su bendru jūros 
baseinu, priklausančiu kelioms 
dalyvaujančioms valstybėms, įskaitant bent 
vieną valstybę narę ir vieną valstybę 
partnerę.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į 
„bendros veiklos programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame 
bendradarbiavime.

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira 

Pakeitimas 77
9 straipsnio 2 dalis

(2) Bendros programos, skirtos sausumos 
sienoms ir jūrų keliams, yra nustatomos 
kiekvienai sienai atskirai ir apima tinkamus 
vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau valstybių partnerių teritorinius 
vienetus. Pakrantės regionams skirtos 
bendros programos yra daugiašalės ir apima 
tinkamus teritorinius vienetus, 

(2) Veiklos programos, skirtos sausumos 
sienoms ir jūrų keliams, yra nustatomos 
kiekvienai sienai atskirai ir apima tinkamus 
vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau valstybių partnerių teritorinius 
vienetus. Pakrantės regionams skirtos 
veiklos programos yra daugiašalės ir apima 
tinkamus teritorinius vienetus, 
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besiribojančius su bendru jūros baseinu, 
priklausančiu kelioms dalyvaujančioms 
valstybėms, įskaitant bent vieną valstybę 
narę ir vieną valstybę partnerę.

besiribojančius su bendru jūros baseinu, 
priklausančiu kelioms dalyvaujančioms 
valstybėms, įskaitant bent vieną valstybę 
narę ir vieną valstybę partnerę.

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 78
9 straipsnio 2a dalis (nauja) 

(2a) Bendras programas reikiamu 
teritoriniu lygmeniu kuria atitinkamos 
valstybės narės ir valstybės partnerės, 
atsižvelgdamos į institucines sistemas ir 
partnerystės principą.

Or. fi

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra suteikti galimybę atsižvelgti į konkrečias ypatybes, kai bendros 
programos bus pradėtos vykdyti. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 79
9 straipsnio 3a dalis (nauja) 

(3a) Bendras veiklos programas kuria 
atitinkamos valstybės narės ir valstybės 
partnerės, glaudžiai bendradarbiaudamos 
su regionų ir vietos įstaigomis, ir jas 
realizuoja reikiamu decentralizuotu 
teritoriniu lygmeniu, atsižvelgdamos į savo 
institucines sistemas ir partnerystės 
principą. Jos paprastai apima 7 metų 
laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Subsidiarumo principas nebūtinai turi aiškią reikšmę trečiosiose šalyse, kadangi jis 
grindžiamas Europos teisynu Acquis. Siekiant išsaugoti decentralizuotų institucijų vaidmenį 
kuriant bendras veiklos programas, reikia paminėti jų dalyvavimą ir nurodyti partnerystės 
principą. Kad nuomonė būtų nuosekli, reikia pakeisti 4 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 80
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

(3a) Pasienio bendradarbiavimo pagrindu 
tinkamai pagrįstais atvejais finansavimą, 
sudarantį iki 20% atitinkamos veiklos 
programos biudžeto, galima suteikti ir 
veiklai NUTS III lygio regionuose, 
besiribojančiuose su šio reglamento 
8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
minimais teritoriniais vienetais.

Or. fi

Pagrindimas

Šio reglamento 14 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad pasienio bendradarbiavimas 
remsis patirtimi, įgyta vykdant kaimynystės programas 2004 – 2006 m. Laikantis to principo, 
visiems regionams, dalyvaujantiems dabartinėse kaimynystės programose, turėtų būti 
leidžiama dalyvauti būsimose pasienio regionų bendradarbiavimo programose. Pirmiau 
išdėstyta nuostata atitinka ERPF reglamento 22 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 81
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

(3a) Teritorinių vienetų bendradarbiavimo, 
minimo 8 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose, pagrindu tinkamai pagrįstais 
atvejais finansavimą, sudarantį iki 20% 
atitinkamos bendros programos biudžeto, 
galima suteikti ir veiklai NUTS III lygio 
regionuose, besiribojančiuose su minėtais 
regionais.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 82
9 straipsnio 5 dalis

(5) Bendros programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės ar Komisijos 
iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

(5) Veiklos programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės ar Komisijos 
iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 83
9 straipsnio 5 dalis

(5) Bendros programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės ar Komisijos 
iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

(5) Veiklos programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės, dalyvaujančių ES 
pasienio regionų ar Komisijos iniciatyva, 
siekiant atsižvelgti į bendradarbiavimo 
prioritetų pokyčius, socialines ir ekonomines 
tendencijas, atitinkamų priemonių 
įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo 
proceso rezultatus ir į poreikį pakoreguoti 
turimas pagalbos sumas bei perskirstyti 
išteklius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 84
9 straipsnio 5 dalis

(5) Bendros programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės ar Komisijos 

(5) Bendros veiklos programos gali būti 
pataisytos dalyvaujančios valstybės, 
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iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

dalyvaujančių ES pasienio regionų ar 
Komisijos iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į 
„bendros veiklos programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame 
bendradarbiavime. ES pasienio regionai neturėtų būti išbraukiami iš sąrašo regionų, galinčių 
imtis iniciatyvų; pasienio programų valdymas paprastai yra ES pasienio regionų atsakomybė; 
jie turi reikiamos patirties ir žino konkrečius poreikius.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 85
9 straipsnio 6 dalis

(6) Priėmus bendras programas Komisija su 
dalyvaujančiomis valstybėmis sudaro 
finansavimo susitarimą pagal atitinkamas 
nuostatas, išdėstytas 2002 m. birželio 25 d. 
Reglamente (EB) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento.

(6) Priėmus bendras programas Komisija su 
partnerystės valstybėmis sudaro 
finansavimo susitarimą pagal atitinkamas 
nuostatas, išdėstytas 2002 m. birželio 25 d. 
Reglamente (EB) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento.

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos patvirtintų programų turinys turi būti teisiškai privalomas valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 86
9 straipsnio 7 dalis

(7) Atsižvelgdamos į partnerystės principą, 
dalyvaujančios valstybės kartu pasirenka 
veiksmus, atitinkančius bendrų programų, 
kurioms skiriama Bendrijos parama, 
prioritetus bei priemones.

(7) Atsižvelgdamos į partnerystės ir
subsidiarumo principus, dalyvaujančios 
valstybės ir ES pasienio regionai, kuriems 
atstovaujama valdymo arba stebėjimo 
komitetuose, kartu pasirenka veiksmus, 
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atitinkančius bendrų programų, kurioms 
skiriama Bendrijos parama, prioritetus bei 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Subsidiarumo principas turi būti paminėtas norint užtikrinti ES pasienio regionų dalyvavimą 
ir politikos formavimą, kuo labiau atsižvelgiant į žmonių poreikius. Reikėtų nurodyti ir 
instituciją, kuri pasirenka veiksmus – teritorinio bendradarbiavimo srityje tai turėtų būti 
valdymo komitetas.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 87
9 straipsnio 8 dalis

(8) Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai bendra 
programa negali būti nustatoma dėl 
dalyvaujančių valstybių santykių problemų, 
Komisija gali patvirtinti programą, kuri 
nebūtų bendra programa, kaip apibrėžta 
šiame straipsnyje, tačiau leistų atitinkamam 
valstybės narės pasienio regionui ar 
regionams pasinaudoti šiame reglamente 
numatyta parama.

(8) Konkrečiais ir tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai bendra programa negali būti 
nustatoma dėl dalyvaujančių valstybių arba 
ES ir valstybės partnerės santykių 
problemų, Komisija gali patvirtinti 
programą, kuri nebūtų bendra programa, 
kaip apibrėžta šiame straipsnyje, tačiau 
leistų atitinkamam valstybės narės pasienio 
regionui ar regionams pasinaudoti šiame 
reglamente numatyta parama.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 88
9 straipsnio 8a dalis (nauja) 

(8a) Kai valstybė narė ir valstybės partnerės 
negali laiku susitarti įkurti bendrą 
pasidalintą valdymo sistemą dėl politinių ar 
techninių priežasčių, gali būti naudojamos 
alternatyvios valdymo sistemos, kai 
Komisija yra atsakinga už veiksmus, 
įgyvendintus už ES ribų.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė sistema yra išbandyta ir aiškiai reglamentuota. Šiuo pagrindu neturėtų būti dar 
vienos skirtingos sistemos.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 89
10 straipsnio 1 dalis

(1) Bendras programas įgyvendina bendra 
valdymo institucija, įsikūrusi vienoje iš 
valstybių narių.

(1) Bendras veiklos programas įgyvendina
bendra pasidalinta valdymo struktūra, o 
decentralizuoja bendra valdymo institucija 
ir bendras sekretoriatas, įsikūrę vienoje iš 
valstybių narių; bendras sekretoriatas 
neprivalo būti bendroje valdymo 
institucijoje. Kai valstybė narė ir valstybė 
partnerė negali laiku susitarti įkurti bendrą 
pasidalintą valdymo sistemą dėl teisinių ar 
techninių priežasčių, gali būti naudojamos 
alternatyvios valdymo sistemos, kad būtų 
išlaikyta galimybė įgyvendinti pasienio 
bendradarbiavimo programą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į „veiklos 
programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame bendradarbiavime. 
Skirtingai nei teritoriniame bendradarbiavime, visiškai neminimas decentralizuotas 
įgyvendinimas, kuriame dalyvautų regioninės ir vietinės institucijos arba decentralizuotas 
valdymo komitetas. Be bendros valdymo institucijos, reikėtų paminėti ir bendrą sekretoriatą, 
kuris būtų įsikūręs vienos iš ES valstybių narių pasienio regione, bet nebūtinai valdymo 
institucijoje (pvz., euroregione ar panašioje struktūroje). Jei nebus susitarimo su kaimynine 
šalimi, reikia jį pasiekti. Pereinamuoju 2004 – 2006 m. laikotarpiu įvesta patobulinta sistema, 
kuri turėtų būti ir toliau naudojama. Neturėtų būti dar vienos skirtingos sistemos (tai taip pat 
galioja K. Szymanski pranešime pateiktiems 19, 20, 21, 22, 23, 24 pakeitimams).

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 90
10 straipsnio 1 dalis

(1) Bendras programas įgyvendina bendra 
valdymo institucija, įsikūrusi vienoje iš 
valstybių narių.

(1) Veiklos programas decentralizuotai 
įgyvendina bendra valdymo institucija ir 
bendras sekretoriatas, įsikūrę vienoje iš 
valstybių narių.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 91
10 straipsnio 3 dalis

(3) Bendra valdymo institucija – tai kokia 
nors nacionalinė, regioninė arba vietos 
valstybinė arba privati įstaiga ar subjektas 
(įskaitant pačią valstybę), kurį kartu paskiria 
pagal bendrą programą veikianti valstybė 
narė arba valstybės narės ir valstybė partnerė 
arba valstybės partnerės, kuris turi 
finansinius ir administracinius gebėjimus 
valdyti Bendrijos paramą ir kuris yra 
veiksnus sudaryti susitarimus pagal šį 
reglamentą. 

(3) Bendra valdymo institucija – tai kokia 
nors nacionalinė, regioninė arba vietos 
valstybinė arba privati įstaiga ar subjektas 
(įskaitant pačią valstybę), kurį kartu paskiria 
pagal bendrą programą veikianti valstybė 
narė arba valstybės narės ir valstybė partnerė 
arba valstybės partnerės, kuris turi 
finansinius ir administracinius gebėjimus 
valdyti Bendrijos paramą ir kuris yra 
veiksnus sudaryti susitarimus pagal šį 
reglamentą. Pasienio bendradarbiavimo 
tikslais paskirta bendra valdymo institucija 
turi būti įsikūrusi atitinkamos valstybės 
narės pasienio regione.

Or. fi

Pagrindimas

Nustatant, kuri institucija turėtų administruoti pasienio regionų bendradarbiavimo programą, 
reikia laikytis proporcingumo principo. Siekiant didesnio lankstumo ir kaimyninių regionų 
tikslų ir poreikių nuoseklumo, reikėtų paskirti valdymo funkciją tiesiogiai atitinkamų regionų 
institucijoms.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 92
11 straipsnio 2 dalis

(2) Įgyvendinimo taisyklės taikomos lėšų 
skyrimo, bendro finansavimo lygio, bendrų 
programų parengimo, bendrų projektų 
atrankos, techninio ir finansinio paramos 
valdymo, finansų kontrolės ir audito, 
stebėsenos ir vertinimo, matomumo ir 
visuomenės informavimo kriterijams bei 
tvarkai. Taip pat aprašomos alternatyvios 
valdymo sistemos, ypač pereinamaisiais 

(2) Įgyvendinimo taisyklės taikomos lėšų 
skyrimo, bendro finansavimo lygio, bendrų 
programų parengimo, bendrų valdymo 
institucijų, valdymo arba stebėjimo 
komitetų ir bendro sekretoriato paskyrimo 
ir funkcijų, išlaidų leistinumo, bendrų 
projektų atrankos, techninio ir finansinio 
paramos valdymo, finansų kontrolės ir 
audito, stebėsenos ir vertinimo, matomumo 
ir visuomenės informavimo kriterijams bei 
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laikotarpiais. tvarkai. Taip pat aprašomos alternatyvios 
valdymo sistemos, ypač pereinamaisiais 
laikotarpiais.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo taisyklės taip pat turėtų būti taikomos skiriant ir kuriant pasienio regionų 
bendradarbiavimo programų valdymo institucijas. Įgyvendinimo taisyklės nustato 
pasirengimo įgyvendinti bendras veiklos programas gaires.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 93
11 straipsnio 2 dalis

(2) Įgyvendinimo taisyklės taikomos lėšų 
skyrimo, bendro finansavimo lygio, bendrų 
programų parengimo, bendrų projektų 
atrankos, techninio ir finansinio paramos 
valdymo, finansų kontrolės ir audito, 
stebėsenos ir vertinimo, matomumo ir 
visuomenės informavimo kriterijams bei 
tvarkai.

(2) Įgyvendinimo taisyklės taikomos 
bendram finansavimo lygiui, bendrų 
programų parengimui, bendros valdymo 
institucijos paskyrimui ir funkcijoms, 
išlaidų leistinumui, bendrų projektų 
atrankai, techniniam ir finansiniam paramos 
valdymui, finansų kontrolei ir auditui, 
stebėsenai ir vertinimui, matomumui ir 
visuomenės informavimui.

Or. fi

Pagrindimas

Komisijos įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti išsamiau reglamentuojamas bendros valdymo 
institucijos paskyrimas ir funkcijos bei leistinos išlaidos. Kita vertus, pakeitimas, kuriuo 
7 straipsnis papildomas nauja 3a dalimi, yra susijęs su lėšų paskirstymo kriterijais, kurių 
pagrindiniai principai turėtų būti nustatyti reglamento teksto pradžioje. 

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 94
13 straipsnio 4 dalis

(4) Per mėnesį nuo sprendimo priėmimo 
Komisija siunčia specialiąsias priemones 
susipažinti valstybėms narėms.

(4) Per mėnesį nuo sprendimo priėmimo 
Komisija siunčia specialiąsias priemones 
susipažinti valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 95
14a straipsnis (naujas)

14a. Pasienio bendradarbiavimo paramos 
tipai:
Tinkamumas
Bendro pasienio bendradarbiavimo plėtra 
finansuojant bendrą ekonominę ir 
socialinę-kultūrinę veiklą bei priemones, 
skatinančias tvarų teritorinį pasienio 
regionų vystymąsi, visų pirma:
(a) skatinant ekonominės pasienio regionų 
struktūros, ypač MVĮ, turizmo, mokslinių 
tyrimų ir plėtros ir pasienio prekybos, 
vystymąsi;
(b) skatinant bendrą aplinkos apsaugą ir 
valdymą bei rizikos prevenciją, įskaitant 
pasienio infrastruktūros sukūrimą gėlo 
vandens tiekimo, kietųjų atliekų ir 
nutekamųjų vandenų apdorojimo, 
atsinaujinančios energijos ir tradicinės 
energijos tiekimo srityse;
(c) mažinant izoliaciją investuojant į 
infrastruktūrą, skirtą atkurti trūkstamus 
ryšius arba pagerinti antrinius ryšius, 
siekiant gerinti prieigą prie transporto, 
informacijos ir ryšių tinklų ir paslaugų;
(d) skatinant pasienio darbo mobilumą, 
pasienio darbo jėgos integraciją, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas arba mokymo 
ir socialinės integracijos priemones, bendrą 
žmogiškųjų išteklių, mokslinių tyrimų ir 
techninės raidos priemonių naudojimą;
(e) vystant ir skatinant pasienio socialinį-
kultūrinį bendradarbiavimą, įskaitant 
bendrą infrastruktūrą tokiose srityse kaip 
kultūra ir švietimas arba sveikata.

Or. en
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Pagrindimas

Pasienio bendradarbiavimas pagal INTERREG ES viduje ir didele dalimi taip pat pagal 
PHARE pasienio regionų bendradarbiavimo ir TACIS pasienio bendradarbiavimo programas 
yra ypač susijęs su bendradarbiavimu regionų/vietos lygmeniu su valstybėmis partnerėmis. Į 
tai turėtų taip pat būti atsižvelgiama Kaimynystės ir partnerystės programoje. Atitinkamai 
skiriasi ir tinkamos priemonės nuo nacionalinio lygmens tinkamų priemonių. Čia minimas 
sąrašas atitinka tinkamas pasienio bendradarbiavimo priemones pagal ERPF skyrių 
„Teritorinis bendradarbiavimas“.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 96
14 straipsnio d punktas

(d) tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas, JT institucijas, 
departamentus ir misijas, tarptautines 
finansų institucijas bei plėtros bankus, tiek, 
kiek jie prisideda prie šio reglamento tikslų;

(d) tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas, JT institucijas, 
departamentus ir misijas, tarptautines 
finansų institucijas bei plėtros bankus, tiek, 
kiek jie prisideda prie pasienio 
bendradarbiavimo, kaip galima numanyti iš
šio reglamento tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikromis aplinkybėmis EKPP dalyvaujantiems ES pasienio regionams skirtos lėšos gali 
būti panaudotos institucijoms ir pan., kurios anksčiau nėra gavusios paramos pasienio 
bendradarbiavimui.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 97
14 straipsnio f punktas

(f) Europos Sąjungos agentūros; (f) Europos Sąjungos agentūros tiek, kiek jos 
prisideda prie pasienio bendradarbiavimo, 
kaip galima numanyti iš šio reglamento 
tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikromis aplinkybėmis EKPP dalyvaujantiems ES pasienio regionams skirtos lėšos gali 
būti panaudotos institucijoms ir pan., kurios anksčiau nėra gavusios paramos pasienio 
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bendradarbiavimui.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 98
14 straipsnio f punktas

(f) Europos Sąjungos agentūros; (f) Europos Sąjungos agentūros ir kitos ES 
įstaigos, kurios bus sukurtos siekiant šio 
reglamento tikslų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 99
14 straipsnio h punkto x papunktis

x. nevyriausybinės asociacijos ir 
nepriklausomi fondai, galintys prisidėti prie 
plėtros;

x. pasienio asociacijos, nevyriausybinės 
asociacijos ir nepriklausomi fondai;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pasienio asociacijos galėtų labai prisidėti prie EKPP tikslų įgyvendinimo, jas svarbu 
paminėti, net jei jos jau patenka į kitas tinkamas kategorijas. Turimos omenyje pasienio 
asociacijos, kurių įnašas yra didelis, o ne tarpregioninės asociacijos. Kadangi tarpregioninės 
asociacijos galėtų labai prisidėti prie EKPP tikslų įgyvendinimo, jas svarbu paminėti, net jei 
jos jau patenka į kitas tinkamas kategorijas.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 100
15 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ir jų regioninės bei vietos valdžios 
institucijų ekspertai, siunčiami pagal 
specialiai parengtas taisykles;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski 

Pakeitimas 101
15 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ir jų regioninės bei vietos valdžios 
institucijų ekspertai, siunčiami pagal 
specialiai parengtas taisykles;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij  

Pakeitimas 102
15 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

(a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ir jų regioninės valdžios institucijų 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

Or. en

Pagrindimas

ES regioninės valdžios institucijos turi didžiulę patirtį ir galėtų ja dalytis su savo kolegomis iš 
Europos kaimyninių šalių – toks administracinis bendradarbiavimas galėtų labai prisidėti 
prie liaudies demokratijos plėtros.

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 103
15 straipsnio 2 dalies g punktas

(g) prisidėti prie tarptautinių ir regioninių 
organizacijų, kitų paramos teikėjų ar 
valstybių partnerių įsteigto fondo;

(g) prisidėti prie Europos Sąjungos, 
valstybių narių, tarptautinių ir regioninių 
organizacijų, kitų paramos teikėjų ar 
valstybių partnerių įsteigto fondo;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter 

Pakeitimas 104
16 straipsnio 1 dalis

(1) Bendrijos finansavimas taip pat gali būti 
skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su 
parengiamąja, tolesnių veiksmų, stebėsenos, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga šiam reglamentui įgyventi ir jo 
tikslams pasiekti, pvz., tyrimai, susitikimai, 
informavimas, sąmoningumo skatinimas, 
mokymas ir leidybos veikla, su kompiuterių 
tinklais susijusios išlaidos informacijos 
mainams, kitos administracinės ar techninės 
paramos išlaidos, kurių Komisija gali patirti 
dėl atitinkamos programos valdymo. Toks 
finansavimas taip pat skiriamas padengti 
Komisijos delegacijų išlaidoms 
administracinei paramai, kuri būtina valdant 
pagal šį reglamentą finansuojamas 
operacijas.

(1) Bendrijos finansavimas taip pat gali būti 
skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su 
parengiamąja, tolesnių veiksmų, stebėsenos, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga šiam reglamentui įgyventi ir jo 
tikslams pasiekti, pvz., tyrimai, susitikimai, 
informavimas, sąmoningumo skatinimas, 
mokymas ir leidybos veikla, mokymo 
priemonės partneriams, suteikiant jiems 
galimybę dalyvauti įvairiose programų 
stadijose, su kompiuterių tinklais susijusios 
išlaidos informacijos mainams, techninė 
parama kuriant euroregionus ir jų 
sekretoriatus, kitos administracinės ar 
techninės paramos išlaidos, kurių Komisija 
gali patirti dėl atitinkamos programos 
valdymo. Toks finansavimas taip pat 
skiriamas padengti Komisijos delegacijų 
išlaidoms administracinei paramai, kuri 
būtina valdant pagal šį reglamentą 
finansuojamas operacijas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij   

Pakeitimas 105
17 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) valstybės narės, ypač jų viešosios ir 
pusiau valstybinės agentūros;

(a) valstybės narės, taip pat jų 
regionų/vietos bei viešosios ir pusiau 
valstybinės agentūros;

Or. en
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Pagrindimas

Regionų/vietos lygmuo yra pats svarbiausias pasienio bendradarbiavimo srityje.

Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 106
17 straipsnio 1 dalies b punktas 

(b) kitos valstybės paramos teikėjos, ypač jų 
viešosios ir pusiau valstybinės agentūros;

(b) EEE valstybės, Šveicarija ir kitos 
valstybės paramos teikėjos, ypač jų viešosios 
ir pusiau valstybinės agentūros;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 107
19 straipsnio 1 dalis

(1) Biudžetiniai įsipareigojimai 
įgyvendinami vadovaujantis Komisijos 
sprendimais, priimtais pagal 9 straipsnio 5 
dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį 
ir 16 straipsnio 3 dalį.

(1) Daugiamečiai biudžeto įsipareigojimai 
įgyvendinami vadovaujantis Komisijos 
sprendimais, priimtais pagal 9 straipsnio 5 
dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį 
ir 16 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiai biudžeto įsipareigojimai yra pagrindinis struktūrinių fondų elementas ir labai 
svarbūs užtikrinant kokybišką pasienio bendradarbiavimo plėtrą būsimų ES išorinių sienų 
regionuose ir sudarant ES pasienio regionams tokias pačias sąlygas kaip ir Sąjungos vidinių 
sienų regionams. 
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Pakeitimą pateikė Paavo Väyrynen 

Pakeitimas 108
21 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

– bet kurios Europos ekonominės 
erdvės valstybės narės.

– bet kurios Europos ekonominės 
erdvės valstybės narės ir 
Šveicarija.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte neatsižvelgiama į EEE šalių ir Šveicarijos, kaip į mūsų 
bendradarbiavimo partnerių ir bendrų paramos teikėjų, vaidmenį. Ypač mūsų Šiaurės 
kaimynai ir partneriai Norvegija ir Islandija atlieka aktyvų ir dvišalio, ir daugiašalio 
bendradarbiavimo vaidmenį Šiaurės regionuose. Abi šalys yra visateisės Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Barenco Euro-Arkties tarybos ir Arkties tarybos narės. Kurdami Europos 
kaimynystės politiką, turėtume visiškai atsižvelgti į visus mūsų Pietų, Rytų ir Šiaurės 
kaimynus. Be to, turėtume veiksmingai panaudoti tokių šalių kaip Norvegija ir Šveicarija 
ekonominius išteklius bendrai finansuoti EKP.

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 109
28 straipsnio 1a dalis (nauja)

(1a) Parama nebus pradėta teikti arba bus 
sustabdyta, jeigu bet kokia gavėjo priemonė
arba veikla bus vykdoma pažeidžiant 
Bendrijos teisyną Acquis arba bet kokį 
pagrindinį viešosios tarptautinės teisės 
principą, kuriuo remiamasi saugant 
žmogaus teises, įskaitant teises, numatytas 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių ir 
laisvių chartijoje, ir teises, pripažintas kaip 
būtinas, kad būtų galima pasinaudoti 
vystymo teise pagal ES Vystymosi politiką.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller 

Pakeitimas 110
29 straipsnis

Finansinė orientacinė suma šio reglamento 
įgyvendinimui 2007–2013 m. yra 14 929 
mln. eurų. Metinius asignavimus pagal 
finansines perspektyvas patvirtina biudžeto 
valdymo institucijos.

Finansinė orientacinė suma šio reglamento 
įgyvendinimui 2007–2013 m. yra 14 929 
mln. eurų, iš kurių xxx eurų skiriama 
pasienio regionų bendradarbiavimo 
programoms. Metinius asignavimus pagal 
finansines perspektyvas patvirtina biudžeto 
valdymo institucijos.

Or. fi

Pagrindimas

Pasienio regionų bendradarbiavimas yra naudingas ne tik patiems regionams, bet ir visai 
Sąjungai. Reikia užtikrinti, kad Bendrijos programoms, kurios paprastai bus kuriamos 
septyneriems metams ir per tą laiką įgyvendinamos, būtų nustatyta konkreti bendra 
finansavimo suma.


