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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.4.2018 A8-0112/1 

Grozījums Nr.  1 

Jordi Solé 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un 

turpmākā struktūra pēc 2020. gada 

2017/2280(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. uzsver, ka šis instruments turpmāk 

dos iespēju Savienībai finansēt trešo 

valstu bruņotajiem spēkiem paredzētus 

apmācības pasākumus un tāda ekipējuma 

piegādes, kas nav nāvējošs (piemēram, IT 

sistēmas, slimnīcu iekārtas u. c.), lai, 

cenšoties sasniegt ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, reaģētu uz steidzamām, īstermiņa 

un vidēja termiņa vajadzībām;  

88. uzskata, ka regulā par IcSP pēc 

2020. gada nebūtu jāiekļauj militārā 

komponente, kas ietilpst spēju veidošanas 

drošības un attīstības atbalstam (CBSD) 

palīdzībā, kura tiek piedāvāta 

partnervalstīm, jo šādi tiktu politiski 

vājināts vienīgais ES instruments civilo 

konfliktu novēršanai; atgādina arī par to, 

ka pašreizējā IcSP paredzētais CBSD 

finansējums neatbilst ne LESD 

209. pantam, ne EST attiecīgajai 

judikatūrai, ne militāro izdevumu 

ierobežojumiem, kas ir noteikti LES 

41. panta 2. punktā; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Grozījums Nr.  2 

Jordi Solé 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un 

turpmākā struktūra pēc 2020. gada 

2017/2280(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  88.a aicina Komisiju un EĀDD 

saglabāt vienu instrumentu, kurš būtu 

īpaši paredzēts civilo konfliktu novēršanai 

un ātrai reaģēšanai uz civilajām krīzēm, 

saglabājot struktūrā, kas tiks veidota 

laikposmam pēc 2020. gada, IcSP kā 

atsevišķu instrumentu; uzsver, ka IcSP 

saglabāšanai ir izšķiroša nozīme 

Savienības uzticamības nodrošināšanā, jo 

īpaši attiecībā uz tās apņemšanos miera 

un drošības jomā; mudina Komisiju un 

EĀDD ņemt vērā ES kaimiņvalstīs augošo 

pieprasījumu pēc civilo konfliktu 

novēršanas un trīskāršot konfliktu 

novēršanai pieejamo līdzekļu apjomu, jo 

īpaši, lai finansētu iniciatīvas mediācijas, 

dialoga un samierināšanas jomā; uzsver, 

ka šāds palielinājums nedrīkst vājināt 

civilo konfliktu novēršanu un miera 

veidošanu citos reģionos;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Grozījums Nr.  3 

Jordi Solé 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un 

turpmākā struktūra pēc 2020. gada 

2017/2280(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

121. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

121. atzinīgi vērtē ES apņemšanos 

attiecībā uz tādiem jautājumiem kā 

cilvēktiesības, demokrātija, atbalsts 

pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī dažādos 

mērķus, uzdevumus un pašreizējo 

instrumentu konkrēto politisko un 

stratēģisko vērtību; uzsver, ka, veicot 

reformu, nebūtu jāapgrūtina katra 

instrumenta politisko mērķu sasniegšana; 

apzinās EKI, IPA II un EIDHR mērķu un 

īstenošanas specifiskumu un tādēļ uzskata, 

ka stratēģisku un politisku apsvērumu dēļ 

tiem būtu jāpaliek neatkarīgiem; 

121. atzinīgi vērtē ES apņemšanos 

attiecībā uz tādiem jautājumiem kā 

cilvēktiesības, demokrātija, atbalsts 

pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī dažādos 

mērķus, uzdevumus un pašreizējo 

instrumentu konkrēto politisko un 

stratēģisko vērtību; uzsver, ka, veicot 

reformu, nebūtu jāapgrūtina katra 

instrumenta politisko mērķu sasniegšana; 

apzinās EKI, IPA II, IcSP un EIDHR 

mērķu un īstenošanas specifiskumu un 

tādēļ uzskata, ka stratēģisku un politisku 

apsvērumu dēļ tiem būtu jāpaliek 

neatkarīgiem; 

Or. en 

 

 


