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Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. Teigiamai vertina tai, kad Europos kaimynystės politika apėmė daug įvairių 
klausimų, ypač tokių sektorių kaip energetika ir transportas srityje;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 2
2 dalis

2. mano, kad veiksminga ir abipusiškai naudinga Europos kaimynystės politika turėtų 
skatinti būsima naryste ES suinteresuotas šalis sutelkti dėmesį į jų pasirengimo 
kokybę bei sparčiau rengtis narystei ir turėtų skatinti ES rodyti savo atvirumą ir 
paramą atsižvelgiant į šalių daromą pažangą;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 3
2a dalis (nauja)

2a. pabrėžia, kad ekonomikos liberalizavimas nėra būtina glaudesnio integravimosi į 
ES sąlyga;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 4
2a dalis (nauja)

2a. ragina labiau pabrėžti regioninį ir subregioninį aspektus atsižvelgiant į būdingas ES 
kaimyninių šalių geografines, istorines ir politines ypatybes;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 5
3 dalis

3. pabrėžia, kad Europos kaimynystės politika taip pat priklauso nuo valstybių narių 
pasirengimo keturių pagrindinių Sąjungos laisvių pricipus taikyti šalyse partnerėse, ir 
mano, kad sektorių ir regionų susitarimai turėtų būti laikomi praktinėmis 
priemonėmis siekiant šio tikslo;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 6
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir kaimynines šalis vengti neproporcingo Europos kaimynystės 
politikos finansavimo sutelkimo didžiuosiuose miestuose;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 7
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia bendro regionų bendradarbiavimo, ypač Juodosios jūros ir Viduržemio 
jūros regionuose, svarbą;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 8
4 dalis

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos kaimynystės politiką ypatingai svarbios yra 
tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programos ir platesni mainai ES 
lygmeniu, ir mano, kad šios programos turėtų apimti ekonominius, aplinkos apsaugos, 
socialinius ir kultūrinius aspektus ir skatinti lyčių lygybę bei lygias galimybes;

Or. es

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 9
4a dalis (nauja)

4a. mano, kad galimybė Europos kaimynystės politikai suteikti teminį aspektą ypač 
svarbi, ir ragina Komisiją remiantis daugiašaliais susitarimais glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos kaimynystės politikos šalimis, ypač energetikos, 
transporto ir informacinės visuomenės srityse;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 10
4b dalis (nauja)

4b. reikalauja, kad Europos kaimynystės politikos partneriams būtų leidžiama dalyvauti 
kai kurių Bendrijos agentūrų veikloje ir įgyvendinant Bendrijos programas;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 11
5 dalis

5. ragina Komisiją ir nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijas, 
dalyvaujančias vykdant tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programas 
ir mainus ES lygmeniu, taikyti decentralizuotus būdus, grindžiamus sanglaudos 
politikos principais, būtent, papildomumu, partneryste ir daugiamečiu planavimu, ir 
labiau skatinti decentralizuotą bendradarbiavimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 12
6 dalis

6. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti pilietinę visuomenę dalyvauti įgyvendinant 
ir prižiūrint Europos kaimynystės politiką; atkreipia dėmesį į teigiamą patirtį, įgytą 
įgyvendinant partnerystės principą vykdant sanglaudos politiką; todėl ragina 
Komisiją pradėti keistis sanglaudos politikos ir Europos kaimynystės politikos 
įgyvendinimo patirtimi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 13
6 dalis

6. ragina Komisiją, valstybes nares ir kaimynines šalis skatinti pilietinę visuomenę ir 
vietos bei regionų valdžios institucijas dalyvauti numatant, įgyvendinant ir prižiūrint 
Europos kaimynystės politiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 14
6 dalis

6. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos bei regionų valdžios institucijas skatinti 
pilietinę visuomenę dalyvauti įgyvendinant ir prižiūrint Europos kaimynystės politiką;

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 15
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, reikalingų Europos kaimynystės 
politikos matomumui užtikrinti;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 16
7 dalis

7. ragina Komisiją vietinės ir regioninės valdžios institucijoms parengti gaires dėl jų 
ypatingo vaidmens įgyvendinant Europos kaimynystės politikos veiksmų planus, 
skatinti finansuoti valdymo ir investicijų paramos priemones ir toliau plėtoti Europos 
kaimynystės politiką;

Or. es

Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 17
7a dalis (nauja)

7a. pabrėžia, kad reikia stiprinti vietos ir regionų administracijų pajėgumus 
kaimyninėse šalyse; ragina naujųjų valstybių narių regionus įgyvendinant savo 
iniciatyvas dalytis naujai įgyta decentralizavimo, taip pat daugiamečių programų ir 
projektų planavimo ir valdymo patirtimi su savo partneriais kaimyninėse šalyse;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 18
8 dalis

8. ragina Komisiją ir nacionalinės, regioninės bei vietinės valdžios institucijas teikti 
deramą paramą įgyvendinant miestų ir regionų partnerystės programas siekiant 
paskatinti aktyvesnį dialogą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi teminėse bendro 
intereso srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 19
8 dalis

8. ragina Komisiją ir nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijas kurti miestų 
ir regionų partnerystės programas; mano, kad jos taip pat turėtų skatinti mainų 
programas, skirtas visuomeninėms organizacijoms (jaunimo ir moterų 
organizacijoms ir profesinėms sąjungoms);

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 20
8 dalis

8. ragina Komisiją ir nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijas kurti ir 
remti miestų ir regionų partnerystės programas;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 21
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją ir nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijas remti 
paprastų žmonių iniciatyvas, kurios įgyvendinamos kaip labai mažos apimties 
projektai, ypač kai jose dalyvauja jaunimas;



AM\674675LT.doc 7/9 PE 391.998v01-00

LT

Or. pl

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 22
8a dalis (nauja)

8a. atkreipia dėmesį į intensyvaus bendradarbiavimo sienų apsaugos ir imigracijos 
kontrolės srityse svarbą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 23
9 dalis

9. mano, kad svarbu ypač vietiniam eismui per sieną taikyti palengvintą vizų tvarką 
siekiant paskatinti ekonomikos plėtrą su Sąjunga besiribojančiuose regionuose ir 
kaimyninėse šalyse; apskritai mano, kad turėtų būti lengviau legaliai patekti į ES iš 
kaimyninių šalių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 24
9 dalis

9. mano, kad atsiradus pirmai galimybei svarbu vietiniam eismui per sieną ir tam 
tikroms gyventojų grupėms (įskaitant studentus, mokslininkus, menininkus, 
verslininkus ir žurnalistus) taikyti palengvintą vizų išdavimo tvarką siekiant su 
Sąjunga besiribojančiuose regionuose ir kaimyninėse šalyse paskatinti ekonomikos 
plėtrą, kuri bus naudinga visiems;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 25
9 dalis

9. mano, kad svarbu vietiniam eismui per sieną taikyti palengvintą vizų išdavimo tvarką 
siekiant paskatinti ekonomikos plėtrą su Sąjunga besiribojančiuose regionuose 
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mažinant nelygybę prie išorinių ES 27 valstybių narių sienų ir kaimyninėse šalyse;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 26
9 dalis

9. mano, kad svarbu vietiniam eismui per sieną taikyti palengvintą vizų išdavimo tvarką 
siekiant paskatinti ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą su Sąjunga 
besiribojančiuose regionuose ir kaimyninėse šalyse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 27
9 dalis

9. mano, kad svarbu vietiniam eismui per sieną taikyti palengvintą vizų tvarką siekiant 
paskatinti ekonominę ir socialinę plėtrą su Sąjunga besiribojančiuose regionuose ir 
kaimyninėse šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė

Pakeitimas 28
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad kova prieš klimato kaitą ir energetikos veiksmingumo skatinimas yra 
svarbiausios glaudesnio ES ir jos Europos kaimynystės politikos partnerių 
bendradarbiavimo sritys;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 29
9a dalis (nauja)

9a. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu intensyviai bendradarbiauti regionų lygmeniu 
siekiant kurti ir bendrai naudoti energetikos, transporto, telekomunikacijų ir 
mokslinių tyrimų tinklus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 30
10 dalis

10. mano, kad Europos kaimynystės politika taip pat turėtų skatinti bendradarbiavimą 
stichinių nelaimių prevencijos ir jų padarinių bendro likvidavimo srityje, ir ragina 
valstybes nares, taip pat regioninės ir vietinės valdžios institucijas šį aspektą įtraukti į 
savo tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 31
10a dalis (nauja)

10a. primena Komisijai, kad į savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
Bendrijos pagalbos įgyvendinimo − pirmoji turi būti pateikta 2007 m. pabaigoje −
įtrauktų Europos kaimynystės politikos priemonės dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo įvertinimą, įskaitant duomenis apie kiekvienos šalies vietos ir 
regionų subjektų dalyvavimą įvairiose bendrose darbo programose ir apie susijusių 
decentralizuotų pajėgumų stiprinimą;

Or. en
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