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Grozījums Nr. 1
Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
Īpašo ziņojumu Nr. 32/2018 “Eiropas 
Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: 
elastīgs, bet trūkst mērķtiecības”. aicina 
Komisiju nekavējoties īstenot atlikušos 
ieteikumus; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt, ka ar Eiropas Savienības 
Ārkārtas trasta fonda Āfrikai finansētie 
projekti papildina darbības, ko veic ar 
citiem ES instrumentiem, un darbības, ko 
finansē dalībvalstis vai citi līdzekļu devēji; 
norāda uz dalībvalstu un citu līdzekļu 
devēju iemaksu zemo līmeni, kas liek 
apšaubīt ES trasta fonda izmantošanas 
jēgu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz Revīzijas palātas īpašo 
ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO izmantotā 
ES finansējuma pārredzamība: ir jādara 
vairāk”, kurā tiek konstatēts, ka bieži vien 
trūkst pārredzamības attiecībā uz to, kā 
nevalstiskās organizācijas (NVO) izmanto 
Savienības līdzekļus, jo īpaši gadījumos, 
kad apakšlīgumus saistībā ar šiem 
līdzekļiem slēdz ANO struktūras; aicina 
Komisiju uzlabot tās sistēmas NVO 
piešķirto līdzekļu izmantošanas 
izsekošanai un nodrošināt un pārbaudīt 

2. ļoti atzinīgi vērtē pilsoniskās 
sabiedrības centienus visā pasaulē 
veicināt un aizstāvēt cilvēktiesības, jo 
īpaši laikā, kad sarūk pilsoniskās 
sabiedrības telpa un tiek apšaubīts 
cilvēktiesību universālums; uzsver, ka ir 
svarīgi, lai ES nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) būtu uzlabots 
atbalsts pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām; piekrītot pārredzamības 
un pārskatatbildības principu 
nozīmīgumam attiecībā uz publisko 
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noteikumu un procedūru pareizu 
piemērošanu saskaņā ar Revīzijas palātas 
ieteikumiem;

līdzekļu izlietojumu pilsoniskajai 
sabiedrībai, ar bažām norāda, ka daži 
uzstājīgi izteikumu šajā virzienā, sējot 
aizdomas un veidojot pārlieku lielu 
birokrātiju, faktiski slēpj centienus 
apklusināt pilsonisko sabiedrību un 
kritiskos viedokļus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz Revīzijas palātas īpašo 
ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES 
finansējuma pārredzamība: ir jādara 
vairāk”, kurā tiek konstatēts, ka bieži vien 
trūkst pārredzamības attiecībā uz to, kā 
nevalstiskās organizācijas (NVO) izmanto 
Savienības līdzekļus, jo īpaši gadījumos, 
kad apakšlīgumus saistībā ar šiem 
līdzekļiem slēdz ANO struktūras; aicina 
Komisiju uzlabot tās sistēmas NVO 
piešķirto līdzekļu izmantošanas izsekošanai 
un nodrošināt un pārbaudīt noteikumu un 
procedūru pareizu piemērošanu saskaņā ar 
Revīzijas palātas ieteikumiem;

2. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
Īpašo ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO 
izmantotā ES finansējuma 
pārredzamība:NVO izmantotā ES 
finansējuma pārredzamība: ir jādara 
vairāk”; uzsver Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka ārējās darbības jomā 
Komisijas izraudzītie nevalstisko 
organizāciju (NVO) vadītie projekti 
kopumā ir pārredzami un ka Komisija 
datus par humāno un attīstības palīdzību 
lielākoties sniegusi atbilstoši 
starptautiskajiem pārredzamības 
standartiem; tomēr norāda, ka bieži vien 
trūkst pārredzamības attiecībā uz to, kā 
NVO izmanto Savienības līdzekļus, jo īpaši 
gadījumos, kad apakšlīgumus saistībā ar 
šiem līdzekļiem slēdz ANO struktūras; 
turklāt norāda, ka atšķirībā no citiem 
saņēmējiem pašreizējais tiesiskais 
regulējums neuzliek NVO nekādas 
papildu pārredzamības prasības; aicina 
Komisiju turpināt uzlabot savas sistēmas 
NVO piešķirto līdzekļu izmantošanas 
izsekošanai un nodrošināt un pārbaudīt 
noteikumu un procedūru pareizu 
piemērošanu saskaņā ar Revīzijas palātas 
ieteikumiem, kas ļautu novērtēt arī visu 
īstenojošo partneru deklarētās izmaksas; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka 2019. 
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gada martā tika izveidota publiska tīmekļa 
vietne EU Aid Explorer, kurā apkopoti 
visi publicētie dati par ES iestāžu un 
dalībvalstu sniegto ārējo palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz Revīzijas palātas īpašo 
ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES 
finansējuma pārredzamība: ir jādara 
vairāk”, kurā tiek konstatēts, ka bieži vien 
trūkst pārredzamības attiecībā uz to, kā 
nevalstiskās organizācijas (NVO) izmanto 
Savienības līdzekļus, jo īpaši gadījumos, 
kad apakšlīgumus saistībā ar šiem 
līdzekļiem slēdz ANO struktūras; aicina 
Komisiju uzlabot tās sistēmas NVO 
piešķirto līdzekļu izmantošanas izsekošanai 
un nodrošināt un pārbaudīt noteikumu un 
procedūru pareizu piemērošanu saskaņā ar 
Revīzijas palātas ieteikumiem;

2. norāda uz Revīzijas palātas īpašo 
ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES 
finansējuma pārredzamība:  ir jādara 
vairāk”, kurā secināys, ka Komisija nav 
nodrošinājusi pienācīgu pārredzamību 
attiecībā uz to, kā NVO izmanto ES 
līdzekļus, jo īpaši gadījumos, kad 
apakšlīgumus saistībā ar šiem līdzekļiem 
slēdz ANO struktūras; aicina Komisiju 
uzlabot savas sistēmas NVO piešķirto 
līdzekļu izmantošanas izsekošanai, 
izmantot konsekventu Finanšu regulas 
noteikumu interpretāciju dažādos 
dienestos un nodrošināt un pārbaudīt 
noteikumu un procedūru pareizu 
piemērošanu saskaņā ar Revīzijas palātas 
ieteikumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina rīkoties, lai 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) saņēmējvalstīs 
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novērstu nepilnības ES līdzekļu netiešajā 
pārvaldībā atsevišķās; ar bažām norāda, 
ka ar Turcijai piešķirtajiem IPA 
līdzekļiem gandrīz nemaz netika risinātas 
ar pamatvērtībām, tostarp preses brīvība 
un tiesu sistēmas objektivitāti, saistītās 
problēmas un Komisija tikpat kā 
neizmantoja nosacījumu mehānismu, lai 
atbalstītu reformas prioritārajās 
demokrātijas un tiesiskuma jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Lars Patrick Berg

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
grozītā Stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumenta (IcSP) satvarā tika sākti 
pirmie spēju veidošanas pasākumi; uzsver 
to, ka šīs darbības būtu jāveic vispārējā 
drošības sektora reformu procesa 
kontekstā; pauž stingrāku mudinājumu 
pēc īstermiņa stabilizācijas darbībām 
īstenot IcSP vai citu instrumentu 
finansētas ilgtermiņa darbības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Özlem Demirel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
grozītā Stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumenta (IcSP) satvarā tika sākti pirmie 
spēju veidošanas pasākumi; uzsver to, ka 

3. noraida to, ka 2018. gadā grozītā 
Stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumenta (IcSP) satvarā tika sākti pirmie 
spēju veidošanas pasākumi; atgādina, ka 
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šīs darbības būtu jāveic vispārējā drošības 
sektora reformu procesa kontekstā; pauž 
stingrāku mudinājumu pēc īstermiņa 
stabilizācijas darbībām īstenot IcSP vai 
citu instrumentu finansētas ilgtermiņa 
darbības;

IcSP satvars tikai grozīts, lai finansētu 
militārus kompromisus, lai gan 
instruments ir civila rakstura, ka tādējādi 
tiek pārkāpts LES 41. panta 2. punkts un 
LESD 209. un 208. panta sākotnējais 
mērķis un ka IcSP, ko finansē no ES 
attīstības palīdzības, būtu jākoncentrējas 
tikai uz civiliem pasākumiem un 
nestabilitātes un konfliktu 
pamatcēloņiem; tādēļ ar šo instrumentu ir 
jākoncentrējas uz nabadzības izskaušanu, 
ieroču neizplatīšanu un atbruņošanos, 
atbruņošanu, demobilizāciju un 
reintegrāciju (ADR), konfliktu novēršanu, 
mediāciju un miermīlīgu konflikta 
noregulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a attiecībā uz Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (IPA II) norāda, 
ka pievienošanās procesā esošo valstu 
administratīvajā kapacitātē joprojām ir 
trūkumi, kā rezultātā netiešajā pārvaldībā 
ir grūtības apgūt līdzekļus; uzsver, ka, kā 
norādīts Revīzijas palātas 2018. gada 
īpašajā ziņojumā par IPA finansējumu 
Turcijai, progress tādās sensitīvās jomās 
kā tiesiskums un pilsoniskā sabiedrība ir 
atkarīgs ne tikai no IPA finansējuma, bet 
jo īpaši no iestāžu politiskās gribas; 
uzskata, ka tagad nekā jebkad agrāk ir 
svarīgi, lai Komisija izmantotu 
nosacījumu mehānismu reformu tādās 
prioritārās nozarēs kā tiesiskums un 
pārvaldība atbalstam Turcijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Lars Patrick Berg

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas 
aizsardzību un atbalsta tās ieteikumus; 
aicina Komisiju kā Līgumu izpildes 
uzraudzītāju nodrošināt visu to 
Savienības aizsardzības centienu 
saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, 
ka nākamajā DFS par Savienības 
galvenajiem mērķiem ir jānosaka 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze, 
dalībvalstu militāro spēju uzlabošana un 
Eiropas aizsardzības savienības 
veidošana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10
Özlem Demirel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina 
Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju 
nodrošināt visu to Savienības aizsardzības 
centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai 
īstenotu Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, 
ka nākamajā DFS par Savienības 
galvenajiem mērķiem ir jānosaka 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 

4. norāda uz Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un tajā iekļautajiem ieteikumiem; aicina 
Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju 
nodrošināt LES 41. panta 2.p unkta 
stingru piemērošanu; tādēļ mudina izbeigt 
visus visus tos Savienības aizsardzības 
pasākumus, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.)
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tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze, 
dalībvalstu militāro spēju uzlabošana un 
Eiropas aizsardzības savienības 
veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 
kā Līgumu izpildes uzraudzītāju 
nodrošināt visu to Savienības aizsardzības 
centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai 
īstenotu Savienības darbību KDAP 
satvarā (PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. 
c.), un nodrošināt sinerģiju ar NATO; 
uzskata, ka nākamajā DFS par 
Savienības galvenajiem mērķiem ir 
jānosaka konkurētspējīga Eiropas 
aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā 
bāze, dalībvalstu militāro spēju 
uzlabošana un Eiropas aizsardzības 
savienības veidošana.

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina veikt 
neatkarīgākus un publiski pieejamus 
novērtējumus par ES civilajiem un 
militārajiem drošības un militārajiem 
pasākumiem, īpaši ES militārās 
apmācības misijām, militāro dalībnieku 
spēju veidošanu trešās valstīs (CBSD, 
izmantojot Stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu) un robežu un 
migrācijas pārvaldības pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 

4. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; apņemas 
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kā Līgumu izpildes uzraudzītāju 
nodrošināt visu to Savienības aizsardzības 
centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai 
īstenotu Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, ka 
nākamajā DFS par Savienības galvenajiem 
mērķiem ir jānosaka konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un 
rūpnieciskā bāze, dalībvalstu militāro spēju 
uzlabošana un Eiropas aizsardzības 
savienības veidošana.

nodrošināt visu to Savienības aizsardzības 
centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai 
īstenotu Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sadarbspēju ar NATO; uzskata, 
ka nākamajā DFS par Savienības 
galvenajiem mērķiem ir jānosaka 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze, 
dalībvalstu militāro spēju uzlabošana un 
Eiropas aizsardzības savienības veidošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 
kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt 
visu to Savienības aizsardzības centienu 
saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, ka 
nākamajā DFS par Savienības galvenajiem 
mērķiem ir jānosaka konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un 
rūpnieciskā bāze, dalībvalstu militāro spēju 
uzlabošana un Eiropas aizsardzības 
savienības veidošana.

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 
kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt 
visu to Savienības aizsardzības centienu 
saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, ka 
nākamajā DFS svarīgi Savienības mērķi ir 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze, uzlabota 
dalībvalstu militāro spēju koordinācija un 
Eiropas aizsardzības savienības veidošana;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 
kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt 
visu to Savienības aizsardzības centienu 
saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un 
nodrošināt sinerģiju ar NATO; uzskata, ka 
nākamajā DFS par Savienības galvenajiem 
mērķiem ir jānosaka konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un 
rūpnieciskā bāze, dalībvalstu militāro 
spēju uzlabošana un Eiropas aizsardzības 
savienības veidošana.

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību 
un atbalsta tās ieteikumus; aicina Komisiju 
kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt 
visu to Savienības aizsardzības centienu 
saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu 
Savienības darbību KDAP satvarā 
(PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un, 
kur tas nepieciešams, nodrošināt sinerģiju 
ar NATO; uzskata, ka nākamajā DFS starp 
Savienības galvenajiem mērķiem ir jābūt 
konkurētspējīgai Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiskajai un rūpnieciskajai bāzei, 
dalībvalstu militāro spēju uzlabošanai un 
Eiropas aizsardzības savienības 
veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju izvērtēt, vai bija 
likumīgi, pieņemot Padomes lēmumus par 
EAA un PESCO izveidi, atņemt iespēju 
lemt par šo budžetu Eiropas 
Parlamentam; atgādina, ka LES 45. panta 
2. punktā un 46. panta 2. punktā ir 
noteikts, ka lēmumus pieņem ar 
kvalificētu balsu vairākumu bez veto 
tiesībām; atgādina, ka atņemt iespēju EP 
lemt par budžetu saskaņā ar LES 42. 
pantu var tikai attiecībā uz darbības 
izdevumiem un ka tam ir vajadzīgs 
vienprātīgs Padomes lēmums; uzsver, ka 
Padome nekad nav pieņēmusi šādu 
lēmumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzstāj, ka ir cieši jāuzrauga Bēgļu 
atbalsta mehānisma Turcijā līdzekļu 
izmantošana, nodrošinot, ka šie līdzekļi 
tiek precīzi novirzīti bēgļu projektiem un 
netiek izmantoti nekādiem citiem 
mērķiem; aicina Komisiju regulāri ziņot 
budžeta lēmējinstitūcijai par finansēto 
darbību atbilstību mehānisma 
juridiskajam pamatam;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž bažas par to, ka ES finansētie 
projekti nav pamanāmi, un uzsver, ka ir 
jāuzlabo ES finanšu instrumentu 
pamanāmība un jāuzlabo to savstarpējā 
papildināmība;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž satraukumu par to, ka citu 
finanšu mehānismu, piemēram, trasta 
fondu, izmantošana ES politikas mērķu 
sasniegšanā paralēli ES budžetam 
nopietni apdraud pārskatatbildību un 
pārredzamību; sagaida, ka, nākotnē, 
stājoties spēkā jaunajam ārējās 
finansēšanas instrumentam NDICI, trasta 
fondu izmantošana tiks pakāpeniski 
izbeigta;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž nožēlu par elastības trūkumu 
administratīvajās un budžeta/finanšu 
procedūrās attiecībā uz civilajām KDAP 
misijām; atkārtoti pauž viedokli, ka 
Komisijai būtu jāievieš īpaši iepirkuma 
noteikumi krīzes pārvaldības pasākumiem 
saskaņā ar KDAP, lai veicinātu ātru un 
elastīgu misiju norisi;

Or. en


