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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0465),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0274/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, 
Budžeta komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pirmspievienošanās instrumenta 
mērķi ievērojami atšķiras no Savienības 
ārējās darbības vispārējiem mērķiem, jo šā 

(2) Pirmspievienošanās instrumenta 
mērķi izriet gan no Savienības ārējās 
darbības principiem, kas noteikti Līguma 

                                               
1

2



PE627.819v01-00 6/42 PR\1162924LV.docx

LV

instrumenta uzdevums ir sagatavot 
I pielikumā uzskaitītos saņēmējus 
turpmākai dalībai Savienībā un atbalstīt to 
pievienošanās procesu. Tāpēc ir svarīgi 
ieviest īpašu instrumentu paplašināšanās 
atbalstam, vienlaikus nodrošinot, ka tas 
papildina Savienības ārējās darbības 
vispārīgos mērķus un it īpaši 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta 
mērķus.

par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā, 
gan no šā instrumenta specifikas, kura
uzdevums ir sagatavot I pielikumā 
uzskaitītos saņēmējus ("saņēmēji") 
turpmākai dalībai Savienībā un atbalstīt to 
pievienošanās procesu. Tāpēc ir svarīgi 
ieviest īpašu instrumentu paplašināšanās 
atbalstam, vienlaikus nodrošinot, ka tas 
papildina Savienības ārējās darbības 
vispārīgos mērķus un it īpaši 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 49. pantā ir noteikts, ka jebkura 
Eiropas valsts, kas ievēro vērtības, kas 
respektē cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, 
un apņemas sekmēt šīs vērtības, var 
iesniegt pieteikumu, lai to uzņem 
Savienībā. Eiropas valsts, kas iesniegusi 
pieteikumu pievienoties Savienībai, var 
kļūt par dalībvalsti tikai tad, kad ir 
apliecināts, ka tā atbilst dalības 
kritērijiem, kas tika noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā 
(“Kopenhāgenas kritēriji”), un ar 
noteikumu, ka Savienība spēj integrēt 
jauno dalībvalsti. Kopenhāgenas kritēriji 
attiecas uz to iestāžu stabilitāti, kas 
nodrošina demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības un minoritāšu tiesību 
ievērošanu un aizsardzību, uz 
funkcionējošas tirgus ekonomikas 
pastāvēšanu, kā arī uz spēju izturēt 

(3) LES 49. pantā ir noteikts, ka 
jebkura Eiropas valsts, kas ievēro vērtības, 
kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, 
un apņemas sekmēt šīs vērtības, var 
iesniegt pieteikumu, lai to uzņem 
Savienībā. Minētās vērtības dalībvalstīm ir 
kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, 
tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur 
nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu 
un vīriešu līdztiesība.
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konkurences spiedienu un tirgus spēkus 
Savienībā un uz spēju uzņemties ne tikai 
Līgumos paredzētās tiesības, bet arī 
pienākumus, tostarp pievienoties 
politiskās, ekonomiskās un monetārās 
savienības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Jebkura Eiropas valsts, kas 
iesniegusi pieteikumu pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad ir apliecināts, ka tā pilnībā atbilst 
pievienošanās kritērijiem, kas tika noteikti 
Eiropadomes 1993. gada jūnija sanāksmē 
Kopenhāgenā ("Kopenhāgenas kritēriji"), 
un ar noteikumu, ka Savienība spēj 
integrēt jauno dalībvalsti. Kopenhāgenas 
kritēriji attiecas uz to iestāžu stabilitāti, 
kas nodrošina demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības un minoritāšu tiesību 
ievērošanu un aizsardzību, uz 
funkcionējošas tirgus ekonomikas 
pastāvēšanu, kā arī uz spēju izturēt 
konkurences spiedienu un tirgus spēkus 
Savienībā un uz spēju uzņemties ne tikai 
Līgumos paredzētās tiesības, bet arī 
pienākumus, tostarp īstenot politiskās, 
ekonomiskās un monetārās savienības 
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Atbalstam vajadzētu būt 
vērstam galvenokārt uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot pamattiesības un 
veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, 
sociālo iekļaušanu un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāatbalsta 
galvenie principi un tiesības, kas noteikti
Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot 
Savienības makroreģionālās stratēģijas. 
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmēju 
ekonomiskā un sociālā attīstība un 
ekonomikas pārvaldība, atbalstot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
programmu, tostarp īstenojot reģionālo 
attīstību, lauksaimniecības un lauku 
attīstību, sociālo un nodarbinātības politiku 
un digitālās ekonomikas un sabiedrības 
attīstību, kas atbilst arī pamatiniciatīvai 
“Digitalizācijas programma 
Rietumbalkāniem”.

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar saņēmējiem. Atbalstam 
vajadzētu būt vērstam galvenokārt uz 
palīdzību saņēmējiem stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
reformēt tiesu sistēmu un valsts pārvaldi, 
ievērot pamattiesības, tostarp minoritāšu 
tiesības, un veicināt dzimumu līdztiesību, 
iecietību, sociālo iekļaušanu, starptautiski 
pieņemtu darba standartu ievērošanu 
attiecībā uz darba ņēmēju tiesībām un 
diskriminācijas novēršanu. Palīdzībai būtu 
arī jāatbalsta saņēmēju atbilstība 
galvenajiem principiem un tiesībām, kas 
noteiktas Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kā 
arī sociālā tirgus ekonomika un virzība uz 
atbilstību sociālajiem acquis. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot 
Savienības makroreģionālās stratēģijas. 
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmēju 
ekonomiskā un sociālā attīstība un 
ekonomikas pārvaldība, atbalstot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
programmu, tostarp īstenojot reģionālo 
attīstību, lauksaimniecības un lauku 
attīstību, sociālo un nodarbinātības politiku 
un digitālās ekonomikas un sabiedrības 
attīstību, kas atbilst arī pamatiniciatīvai 
"Digitalizācijas programma 
Rietumbalkāniem".

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Darbībām, kuras paredz ar šo 
regulu izveidotais instruments, būtu arī 
jāatbalsta palīdzības sniegšana 
saņēmējiem, lai tie varētu pakāpeniski 
panākt atbilstību kopējai ārpolitikai un 
drošības politikai (KĀDP), kas ir 
pievienošanās procesa neatņemama daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar līdzdalības demokrātijas 
principu Komisijai būtu jāsekmē
parlamentārā uzraudzība katrā I pielikumā 
uzskaitītajā saņēmējā valstī.

(12) Saskaņā ar līdzdalības demokrātijas 
principu Komisijai būtu jāveicina 
parlamentārās spējas stiprināšana un
parlamentārā uzraudzība katrā saņēmējā 
valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 

(13) Saņēmējiem ir jābūt labāk 
sagatavotiem risināt globālās problēmas, 
piemēram, problēmas, kas saistītas ar 
ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņām, 
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attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
minētos jautājumus. Atspoguļojot to, cik 
svarīgi ir risināt klimata pārmaiņu 
problemātiku, saskaņā ar ES apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM) šai programmai 
vajadzētu palīdzēt rīcību klimata politikas 
jomā integrēt Savienības politikā un 
sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
25 % no ES budžeta izdevumiem jāatbalsta 
klimata jomas mērķu sasniegšana. 
Paredzams, ka saskaņā ar šo programmu 
veiktās darbības 16 % no programmas 
kopējā finansējuma ļaus novirzīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Sagatavojot un 
īstenojot programmu, tiks apzinātas 
attiecīgās darbības, un šīs programmas 
kopējais ieguldījums būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

un jāpielāgojas Savienības centieniem 
risināt minētos jautājumus. Atspoguļojot 
to, cik svarīgi ir risināt klimata pārmaiņu 
problemātiku, saskaņā ar ES apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM) šai programmai 
vajadzētu palīdzēt rīcību klimata politikas 
jomā integrēt Savienības politikā un 
sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
25 % no ES budžeta izdevumiem jāatbalsta 
klimata jomas mērķu sasniegšana. Saskaņā 
ar šo programmu veiktajām darbībām būtu 
jācenšas 16 % no programmas kopējā 
finansējuma novirzīt klimata mērķu 
sasniegšanai, virzoties uz to, lai līdz 
2027. gadam ar klimatu saistīti izdevumi 
sasniedz 30 % no DFS izdevumiem. 
Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un šīs 
programmas kopējais ieguldījums būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtēšanas un 
pārskatīšanas procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība un papildināmība, jo 
īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos. Būtu 
jāveic arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu labāku koordināciju un 
papildināmību, tostarp regulāri 
apspriežoties ar citiem līdzekļu devējiem. 
Vajadzētu palielināt pilsoniskās sabiedrības 
nozīmi — gan programmās, kuras īsteno 
valdības struktūras, gan pilsoniskās 
sabiedrības kā tiešas Savienības palīdzības 

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība, konsekvence un 
papildināmība, jo īpaši regulāri 
apspriežoties un bieži apmainoties ar 
informāciju palīdzības sniegšanas cikla 
dažādos posmos. Būtu jāveic arī pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu labāku 
koordināciju un papildināmību, tostarp 
regulāri apspriežoties ar citiem līdzekļu 
devējiem. Vajadzētu atbilstīgi palielināt 
dažādu neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un dažādu veidu un līmeņu 
vietējo iestāžu nozīmi — gan programmās, 
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saņēmējas nozīmi. kuras īsteno valdības struktūras, gan 
pilsoniskās sabiedrības kā tiešas Savienības 
palīdzības saņēmējas nozīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 
jānosaka plānošanas satvarā, ko Komisija 
Savienības daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 
izstrādājusi sadarbībā ar I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, pamatojoties 
uz paplašināšanās programmu un to 
konkrētajām vajadzībām, saskaņā ar 
vispārējiem un konkrētiem mērķiem, kas 
definēti šajā regulā, un pienācīgi ņemot 
vērā attiecīgās valstu stratēģijas. 
Plānošanas satvarā būtu jānosaka 
atbalstāmās jomas, izmantojot indikatīvu 
sadalījumu pa atbalsta jomām, tostarp ar 
klimatu saistīto izdevumu aplēses.

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 
jānosaka plānošanas satvarā, ko Komisija 
ir izstrādājusi Savienības daudzgadu 
finanšu shēmas laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam. Šīs prioritātes būtu jānosaka
sadarbībā ar saņēmējiem, pamatojoties uz 
paplašināšanās programmu un to 
konkrētajām vajadzībām, saskaņā ar
vispārējiem un konkrētiem mērķiem, kas 
definēti šajā regulā, un pienācīgi ņemot 
vērā attiecīgās valstu stratēģijas un 
Eiropas Parlamenta attiecīgās rezolūcijas. 
Šai partnerībai vajadzētu atbilstīgi ietvert 
kompetentās iestādes, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas. Komisijai 
vajadzētu veicināt attiecīgo ieinteresēto 
personu sadarbību un līdzekļu devēju 
koordināciju. Plānošanas satvarā būtu 
jānosaka atbalstāmās jomas, izmantojot 
indikatīvu sadalījumu pa atbalsta jomām, 
tostarp ar klimatu un dzimumu līdztiesību 
saistīto izdevumu aplēses. Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz šīs regulas papildināšanu, līdz 
2025. gada 30. jūnijam pieņemot IPA 
plānošanas satvaru un tā pārskatu.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības interesēs ir palīdzēt 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem to 
centienos veikt reformas, lai pievienotos 
Savienībai. Palīdzība būtu jāpārvalda, 
pastiprinātu uzmanību pievēršot 
rezultātiem un sniedzot stimulus tiem, kuri 
apliecina apņemšanos veikt reformas, 
efektīvi izmantojot pirmspievienošanās 
palīdzību un gūstot panākumus dalības 
kritēriju izpildē.

(18) Savienības un saņēmēju kopējās 
interesēs ir palīdzēt saņēmējiem to 
centienos veikt to politisko, tiesību un 
ekonomikas sistēmu reformas, lai 
pievienotos Savienībai. Palīdzība būtu 
jāpārvalda, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot rezultātiem un sniedzot stimulus 
tiem, kuri apliecina apņemšanos veikt 
reformas, efektīvi izmantojot 
pirmspievienošanās palīdzību un gūstot 
panākumus dalības kritēriju izpildē. 
Palīdzība būtu jāpiešķir atbilstīgi uz 
sniegumu balstītai pieejai saskaņā ar 
taisnīgas daļas principu, paredzot 
skaidras sekas būtiskas pasliktināšanās 
gadījumos attiecībā uz cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, līdztiesību, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Neskarot budžeta procedūru un ar 
saņēmējiem noslēgto starptautisko 
nolīgumu noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas
I pielikuma grozīšanu, lai apturētu vai 
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daļēji apturētu Savienības palīdzību. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto gadījumos, kad 
saņēmējs neievēro demokrātijas principu, 
tiesiskumu, cilvēktiesības un 
pamatbrīvības vai pārkāpj ar Savienību 
noslēgtajos attiecīgajos nolīgumos paustās 
apņemšanās. Ja Komisija konstatē, ka 
palīdzības apturēšanas iemesli vairs 
nepastāv, tai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
I pielikumu un atjaunotu Savienības 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 
Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību.

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 
Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
saņēmēji, būtu jāveic pakāpeniski un 
ņemot vērā minēto saņēmēju attiecīgās 
spējas. Pāreja uz netiešu pārvaldību, ko 
īsteno saņēmēji, būtu jāaptur konkrētās 
politikas vai programmu jomās, ja būtiski 
pasliktinās šādas pārvaldības spējas vai ja 
šāda pārvaldība noved pie Savienības 
līdzekļu neefektīvas izmantošanas, radot 
nozīmīgas nepilnības saistībā ar 
attiecīgajām saistībām. Šādā lēmumā būtu 
pienācīgi jāapsver jebkādas iespējamas 
negatīvas ekonomiskās un sociālās sekas. 
Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Finansējuma piešķiršanai saskaņā 
ar šo regulu visos gadījumos jānotiek 
pārredzami, efektīvi, pārskatatbildīgi, 
depolitizēti un nediskriminējoši, arī 
nodrošinot vienlīdzīgu sadalījumu, kas 
atspoguļo reģionu un vietējo pašvaldību 
vajadzības. Komisijai, Savienības 
Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības 
politikas jautājumos ("AP/PV") un it 
sevišķi Savienības delegācijām būtu cieši 
jāuzrauga, lai līdzekļu piešķiršanā tiktu 
izpildīti šie kritēriji un ievēroti 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
nediskriminēšanas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Komisijai, AP/PV un it sevišķi 
Savienības delegācijām un saņēmējiem 
būtu jāuzlabo Savienības 
pirmspievienošanās palīdzības 
pamanāmība, lai informētu par 
Savienības atbalsta pievienoto vērtību. 
Savienības finansējuma saņēmējiem būtu 
jāatsaucas uz Savienības finansējuma 
izcelsmi un jānodrošina tā pienācīga 
pamanāmība. IPA būtu jāpalīdz finansēt 
informatīvas darbības, lai dažādu 
saņēmēju valstu mērķgrupu vidū 
popularizētu Savienības palīdzības 
rezultātus.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) "Palīdzības taisnīgas daļas 
princips" ir uz sniegumu balstītas pieejas 
papildināšana ar korektīvu piešķiršanas 
mehānismu gadījumos, kad saņēmējam 
sniegtā palīdzība pretējā gadījumā būtu 
nesamērīgi maza vai liela salīdzinājumā 
ar citiem saņēmējiem, ņemot vērā skarto 
iedzīvotāju vajadzības un ar 
pievienošanās sarunu uzsākšanai saistīto 
reformu vai šādu sarunu relatīvo virzību.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem pieņemt un īstenot politiskās, 
institucionālās, tiesiskās, administratīvās, 
sociālās un ekonomiskās reformas, kas 
vajadzīgas, lai šie saņēmēji ievērotu 
Savienības vērtības un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei ar mērķi 
nodrošināt dalību Savienībā, tādējādi 
veicinot to stabilitāti, drošību un labklājību.

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt saņēmējiem pieņemt un īstenot 
politiskās, institucionālās, tiesiskās, 
administratīvās, sociālās un ekonomiskās 
reformas, kas vajadzīgas, lai šie saņēmēji 
ievērotu Savienības vērtības un 
pakāpeniski pielāgotos Savienības 
noteikumiem, standartiem, politikai un 
praksei ar mērķi nodrošināt dalību 
Savienībā, tādējādi veicinot to stabilitāti, 
drošību un labklājību, kā arī Savienības 
stratēģiskās intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. IPA III ir šādi konkrēti mērķi: (Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju, 
cilvēktiesību, pamattiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, pilsonisko sabiedrību 
un drošību, kā arī uzlabot migrācijas 
pārvlaldību, tostarp robežu pārvaldību;

a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju, 
cilvēktiesību, pamattiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, sociālo kohēziju, 
dzimumu līdztiesību, pilsonisko sabiedrību 
un drošību, kā arī uzlabot migrācijas 
pārvaldību, tostarp robežu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izstrādāt I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju noteikumus, standartus, politiku 
un praksi saskaņā ar Savienības 
noteikumiem, standartiem, politiku un 
praksi un veicināt samierināšanu un labas 
kaimiņattiecības, kā arī tiešus personiskus 

c) izstrādāt saņēmēju noteikumus, 
standartus, politiku un praksi saskaņā ar 
Savienības noteikumiem, standartiem, 
politiku un praksi un veicināt konfliktu 
novēršanu, samierināšanu, miera 
veidošanu, uzticību, mediāciju un labas 
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kontaktus un saziņu; kaimiņattiecības, kā arī tiešus personiskus 
kontaktus un saziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastiprināt ekonomisko un sociālo 
attīstību, tostarp izmantojot palielinātu 
savienojamību un reģionālo attīstību, 
lauksaimniecību un lauku attīstību un 
sociālo un nodarbinātības politiku, lai 
pastiprinātu vides aizsardzību, palielinātu 
klimatnoturību, paātrinātu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku un attīstītu digitālo 
ekonomiku un sabiedrību.

d) pastiprināt ekonomisko un sociālo 
attīstību un kohēziju, tostarp izmantojot 
palielinātu savienojamību un reģionālo 
attīstību, lauksaimniecību un lauku attīstību 
un sociālo un nodarbinātības politiku, lai 
pastiprinātu vides aizsardzību, palielinātu 
klimatnoturību, paātrinātu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku un attīstītu digitālo 
ekonomiku un sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums IPA III īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir 14 500 000 000 EUR faktiskajās cenās.

1. Finansējums IPA III īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir [..] EUR faktiskajās cenās.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. [ERAF]32 sniedz ieguldījumu 
programmās vai pasākumos, kuru mērķis ir 
pārrobežu sadarbība starp I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem un dalībvalstīm. 
Šīs programmas un pasākumus pieņem 
Komisija saskaņā ar 16. pantu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmu 
ieguldījuma summu nosaka saskaņā ar 
[ETS regulas]10. panta 3. punktu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmas pārvalda 
saskaņā ar [ETS regulu].

5. [ERAF]32 sniedz ieguldījumu 
programmās vai pasākumos, kuru mērķis ir 
pārrobežu sadarbība starp saņēmējiem un 
vienu vai vairākām dalībvalstīm. Šīs 
programmas un pasākumus pieņem 
Komisija saskaņā ar 16. pantu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmu 
ieguldījuma summu nosaka saskaņā ar 
[ETS regulas] 10. panta 3. punktu ar 
maksimālo slieksni IPA III ieguldījumam 
85 % apmērā. IPA pārrobežu sadarbības 
programmas pārvalda saskaņā ar [ETS 
regulu].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Kohēzijas fondu.

32 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Kohēzijas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paplašināšanās politikas 
regulējums, ko noteikusi Eiropadome un 
Padome, nolīgumi, kas nosaka juridiski 
saistošas attiecības ar I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, kā arī 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgi 

1. Paplašināšanās politikas 
regulējums, ko noteikusi Eiropadome un 
Padome, nolīgumi, kas nosaka juridiski 
saistošas attiecības ar saņēmējiem, kā arī 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgi 
paziņojumi veido visaptverošo politikas 
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paziņojumi veido vispārējo politikas 
satvaru šīs regulas īstenošanai. Komisija 
nodrošina palīdzības un paplašināšanās 
politikas regulējuma saskaņotību.

satvaru šīs regulas īstenošanai. Komisija 
nodrošina palīdzības un vispārējās 
paplašināšanās politikas regulējuma 
saskaņotību. AP/PV nodrošina Savienības 
ārējās darbības vispārēju politisko 
koordināciju, vienotību, konsekvenci un 
efektivitāti, arī ar šīs regulas palīdzību. 
Tādēļ Eiropas Ārējās darbības dienests 
(EĀDD) koordinē plānošanu saskaņā ar 
šo regulu un atbalsta šīs regulas 
pārvaldības ciklu, pamatojoties uz 
3. pantā noteiktajiem politikas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību un dzimumu 
līdztiesību un attiecīgā gadījumā ņem vērā 
ilgtspējīgas attīstības mērķu33 savstarpējo 
saikni, lai veicinātu integrētas darbības, kas 
var radīt papildu ieguvumus un saskaņotā 
veidā sasniegt vairākus mērķus.

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību, migrāciju, 
drošību, sociālo un reģionālo kohēziju un 
dzimumu līdztiesību un attiecīgā gadījumā 
ņem vērā ilgtspējīgas attīstības mērķu33

savstarpējo saikni, lai veicinātu integrētas 
darbības, kas var radīt papildu ieguvumus 
un saskaņotā veidā sasniegt vairākus 
mērķus. Būtu jācenšas 16 % no kopējā 
finansējuma ieguldīt klimata mērķos.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en.

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en.

Or. en



PE627.819v01-00 20/42 PR\1162924LV.docx

LV

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija attiecīgos plānošanas 
dokumentus Parlamentam iesniedz laikus 
pirms plānošanas perioda sākšanās. Šajos 
dokumentos norāda indikatīvus 
piešķīrumus dalījumā pa tematiem un, ja 
iespējams, pa valstīm/reģioniem, aptverot 
paredzētos rezultātus un izvēlētos 
palīdzības nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija un, konkrētāk, 
saņēmējvalstīs esošās Savienības 
delegācijas iesaista attiecīgās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas visos palīdzības 
posmos, tostarp programmu ierosināšanā, 
izstrādē un īstenošanā, un nodrošina, ka 
tiek veikti attiecīgi pasākumi šo 
organizāciju spēju palielināšanai, lai tās 
šajā procesā varētu piedalīties maksimāli 
pilnvērtīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĪSTENOŠANA PLĀNOŠANAS SATVARS UN 
ĪSTENOŠANA

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar IPA III sniegtā 
palīdzība balstās uz IPA plānošanas 
satvaru, lai īstenotu 3. pantā minētos 
konkrētos mērķus. IPA plānošanas satvaru 
Savienības daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam izstrādā Komisija.

1. Šo regulu papildina ar IPA 
plānošanas satvaru, paredzot papildu 
noteikumus par to, kā tiek īstenoti 3. pantā 
minētie konkrētie mērķi. IPA plānošanas 
satvaru Savienības daudzgadu finanšu 
shēmas laikposmam izstrādā Komisija, 
ievērojot šā panta 3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments un Padome 
daudzgadu finanšu shēmas satvarā 
apstiprina gada apropriācijas laikposmam 
no 2021. līdz 2027. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IPA plānošanas satvarā pienācīgi ņem vērā 
attiecīgās valstu stratēģijas un nozaru 
politiku.

IPA plānošanas satvarā pienācīgi ņem vērā 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
valstu stratēģijas un nozaru politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 4. punktu, IPA plānošanas 
satvaru Komisija pieņem ar īstenošanas 
aktu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā 
ar komitejas pārbaudes procedūru, kas 
minēta 16. pantā.

3. Neskarot 4. punktu, Komisija
pieņem IPA plānošanas satvaru, tostarp 
nosacījumus taisnīgas daļas principa 
īstenošanai, ar deleģēto aktu saskaņā ar 
14. pantu. IPA plānošanas satvara 
derīguma termiņš beidzas 2025. gada 
30. jūnijā. Komisija līdz 2025. gada 
30. jūnijam pieņem jaunu IPA 
plānošanas satvaru, pamatojoties uz 
[KASSSI regulas] 32. pantā minēto 
vidusposma novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas. 
Vajadzības gadījumā IPA plānošanas 
satvaru var arī pārskatīt, lai panāktu 
efektīvu īstenošanu, it sevišķi, ja būtiski 
mainās 6. pantā minētais politikas satvars, 
un ņemot vērā attiecīgās Eiropas 
Parlamenta rezolūcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. IPA plānošanas satvarā iekļauj
rādītājus, lai novērtētu virzību uz šajā 
satvarā iekļauto mērķu sasniegšanu.

5. IPA plānošanas satvarā ņem vērā 
skaidrus un pārbaudāmus snieguma
rādītājus, kas noteikti šīs regulas 
IV pielikumā, lai novērtētu virzību uz šajā 
satvarā iekļauto mērķu sasniegšanu. 
Eiropas Parlaments un Padome regulāri 
apspriež uz sniegumu balstīto pieeju, kas 
tiek īstenota saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Savienības palīdzības apturēšana

1. Ja saņēmējs neievēro demokrātijas 
principu, tiesiskumu, cilvēktiesības un 
pamatbrīvības vai pārkāpj ar Savienību 
noslēgtajos attiecīgajos nolīgumos paustās 
apņemšanās, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 14. pantu pieņemt deleģēto 
aktu, lai grozītu šīs regulas I pielikumu 
nolūkā apturēt vai daļēji apturēt 
Savienības palīdzību. Daļējas apturēšanas 
gadījumā norāda programmas, uz kurām 
attiecas apturēšana.

2. Ja Komisija konstatē, ka palīdzības 
apturēšanas iemesli vairs nepastāv, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā 
ar 14. pantu, lai grozītu I pielikumu un 
atjaunotu Savienības palīdzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija konkrētu politikas jomu 
vai programmu gadījumā var pāriet 
atpakaļ no netiešās pārvaldības ar 
saņēmējvalsti (IMBC) uz netiešo 
pārvaldību, ko īsteno pilnvarotās 
struktūras, kuras nav IPA III saņēmēji, 
vai uz tiešo pārvaldību, ja saņēmējs 
neievēro demokrātijas principus, 
tiesiskumu, cilvēktiesības un 
pamatbrīvības vai pārkāpj ar Savienību 
noslēgtajos attiecīgajos nolīgumos paustās 
apņemšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija Eiropas Parlamentu 
pilnībā iesaista jautājumos, kas attiecas 
uz pasākumu plānošanu un īstenošanu 
saskaņā ar šo pantu, ietverot jebkādas 
paredzētas būtiskas izmaiņas vai 
piešķīrumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vispārējo vai nozaru budžeta 
atbalsta izmaksāšana ir atkarīga no tā, vai 
ir panākta pietiekama virzība, lai 
sasniegtu mērķus, par kuriem ir 
vienošanās ar saņēmēju.

Komisija piemēro [KASSSI regulas] 
23. panta 4. punktā noteiktos budžeta 
atbalsta nosacījumu kritērijus. Tā īsteno 
darbības, lai samazinātu vai apturētu 
Savienības finansējumu no budžeta 
atbalsta, ja pārvaldības un kontroles 
sistēmās atklājas sistēmiski pārkāpumi vai 
nav panākta apmierinoša virzība, lai 
sasniegtu mērķus, par kuriem ir 
vienošanās ar saņēmēju.

Palīdzības atjaunošanu pēc 8. panta 
2.b punktā minētās apturēšanas papildina 
ar mērķtiecīgu atbalstu valsts revīzijas 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
VI nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA UZRAUDZĪBA, ZIŅOŠANA,
NOVĒRTĒŠANA UN SAZIŅA

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. IPA III palīdzības rezultātu ietvarā 
papildus IV pielikumā minētajiem 
rādītājiem ņem vērā ziņojumus par 
paplašināšanos.

4. IPA III palīdzības rezultātu ietvarā 
papildus IV pielikumā minētajiem 
rādītājiem ņem vērā ziņojumus par 
paplašināšanos, Komisijas novērtējumus 
par ekonomisko reformu programmām un 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz un izklāsta [KASSSI 
regulas] 32. pantā minētos starpposma un 
galīgos izvērtējuma ziņojumus. Šos 
ziņojumus dara publiski pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildus Finanšu regulas 
129. pantam par Savienības finanšu 
interešu aizsardzību, izmantojot netiešo 
pārvaldību, I pielikumā uzskaitītie 
saņēmēji ziņo Komisijai par pārkāpumiem, 

5. Papildus Finanšu regulas 
129. pantam par Savienības finanšu 
interešu aizsardzību, izmantojot netiešo 
pārvaldību, saņēmēji ziņo Komisijai par 
pārkāpumiem, tostarp krāpšanu, par kuriem 
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tostarp krāpšanu, par kuriem ir saņemta 
primārā administratīvā vai tiesas 
konstatācija, un to informē par 
administratīvā un tiesas procesa gaitu. 
Ziņošanu veic elektroniski, izmantojot 
Komisijas izveidoto Pārkāpumu 
pārvaldības sistēmu.

ir saņemta primārā administratīvā vai tiesas 
konstatācija, un to informē par 
administratīvā un tiesas procesa gaitu. 
Ziņošanu veic elektroniski, izmantojot 
Komisijas izveidoto Pārkāpumu 
pārvaldības sistēmu. Komisija sniedz 
atbalstu, lai saņēmējvalstīs veicinātu 
parlamentārās kontroles un revīzijas 
spēju attīstīšanu un uzlabotu 
pārredzamību un publisku piekļuvi 
informācijai. Komisija, AP/PV un it 
sevišķi Savienības delegācijas 
saņēmējvalstīs nodrošina, lai finansējuma 
piešķiršana saskaņā ar netiešo pārvaldību 
notiktu pārredzami, depolitizēti un 
objektīvi, arī nodrošinot vienlīdzīgu 
sadalījumu, kas atspoguļo reģionu un 
vietējo pašvaldību vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
13. pantā minētos deleģētos aktus.

2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
7. panta 3. punktā, 7.a (jauns), 13. un 
15. pantā minētos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašus noteikumus, ar ko nosaka 
vienotus nosacījumus šīs regulas 

1. Īpašus noteikumus, jo īpaši 
attiecībā uz struktūrām, kas jāizveido, 
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īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
struktūrām, kas jāizveido, veicot 
pievienošanās priekšdarbus, un lauku 
attīstības palīdzību, pieņem saskaņā ar 
16. pantā minēto pārbaudes procedūru.

veicot pievienošanās priekšdarbus, un 
lauku attīstības palīdzību, pieņem ar 
deleģēto aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5 a) Eiropas Parlaments katrai IPA 
komitejas sanāksmei ieceļ novērotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piemēro [KASSSI regulas] 36. un 
37. pantu.

1. Sniedzot finansiālu palīdzību 
saskaņā ar šo regulu, Komisija, AP/PV un 
it sevišķi Savienības delegācijas 
saņēmējvalstīs īsteno vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu Savienības 
finansiālā atbalsta pamanāmību, tostarp 
uzraugot saņēmēju atbilstību šīm 
prasībām. IPA finansētajām darbībām 
piemēro ES ārējo darbību ziņošanas un 
pārredzamības rokasgrāmatā izklāstītās 
prasības. Komisija katram saņēmējam 
pieņem norādījumus par Savienības 
finansētiem projektiem, kas attiecas uz 
pārredzamību un ziņošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija īsteno pasākumus, lai 
stiprinātu stratēģisko saziņu un publisko 
diplomātiju nolūkā popularizēt Savienības 
vērtības un uzsvērt Savienības atbalsta 
pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Savienības finansējuma saņēmēji 
atsaucas uz Savienības finansējuma 
izcelsmi un nodrošina tā pienācīgu 
pamanāmību:

a) ar līdzekļu izmantošanu saistītajos 
dokumentos un informatīvajos materiālos, 
tostarp oficiālā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, 
sniedz pamanāmu paziņojumu, kurā 
uzsver no Savienības saņemto atbalstu;

b) popularizējot darbības un to 
rezultātus ar saskaņotu, efektīvu un 
samērīgu mērķtiecīgu informāciju 
dažādām mērķauditorijām, tostarp 
plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Komisija īsteno informācijas un 
informatīvās darbības saistībā ar šo 
regulu, kā arī tajā noteiktajām darbībām 
un sasniegtajiem rezultātiem. Šai regulai 
piešķirtie finanšu resursi veicina arī 
Savienības politisko prioritāšu 
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korporatīvo paziņošanu sabiedrībai, ciktāl 
šīs prioritātes ir tieši saistītas ar 3. pantā 
un II un III pielikumā minētajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra. To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu 
darbību. Darbību mērķis šajā jomā ir: 
izveidot neatkarīgas, atbildīgas un 
efektīvas tiesu sistēmas, tostarp 
pārredzamu un uz nopelniem balstītu darbā 
pieņemšanu un tiesu iestāžu sadarbību, 
izvērtēšanas un paaugstināšanas sistēmas 
un efektīvas disciplinārās procedūras 
pārkāpumu gadījumos; nodrošināt stabilu
sistēmu izveidi robežu aizsardzībai, 
migrācijas plūsmu pārvaldībai un 
patvēruma sniegšanai tiem, kam tas 
vajadzīgs; attīstīt efektīvus instrumentus, 
lai novērstu un apkarotu organizēto 
noziedzību, cilvēku tirdzniecību, migrantu 

a) jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu 
darbību. Darbību mērķis šajā jomā ir: 
izveidot neatkarīgas, atbildīgas un 
efektīvas tiesu sistēmas, tostarp 
pārredzamu un uz nopelniem balstītu darbā 
pieņemšanu un tiesu iestāžu sadarbību, 
izvērtēšanas un paaugstināšanas sistēmas 
un efektīvas disciplinārās procedūras 
pārkāpumu gadījumos; nodrošināt 
atbilstīgu sistēmu izveidi robežu 
aizsardzībai, migrācijas plūsmu pārvaldībai 
un patvēruma sniegšanai tiem, kam tas 
vajadzīgs; attīstīt efektīvus instrumentus, 
lai novērstu un apkarotu organizēto 
noziedzību, cilvēku tirdzniecību, migrantu 
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kontrabandu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju / terorisma finansēšanu un 
korupciju; veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, minoritāšu, tostarp romu, kā 
arī lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu 
un interseksuāļu, tiesības un pamatbrīvības, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu brīvību un datu 
aizsardzību.

kontrabandu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju / terorisma finansēšanu un 
korupciju; veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, 
minoritāšu, tostarp romu, kā arī lesbiešu, 
geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu, tiesības un pamatbrīvības, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu brīvību un datu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 
uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt makroekonomikas 
stabilitāti un atbalstīt progresu ceļā uz 
funkcionējošu tirgus ekonomiku, kas spēj 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjuktūru Savienībā.

c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 
uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt makroekonomikas 
stabilitāti, sociālo kohēziju un atbalstīt 
progresu ceļā uz funkcionējošu tirgus 
ekonomiku, kas spēj izturēt konkurences 
spiedienu un tirgus konjuktūru Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un 
risināt pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 

d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un 
risināt pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 
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tostarp izmantojot agrīno brīdināšanu un uz 
iespējamu konfliktu vērstu risku analīzi; 
veicināt cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu, miera un uzticēšanās 
veidošanas pasākumus, atbalstot spēju 
veidošanu drošības un attīstības atbalstam 
(CBSD).

tostarp izmantojot agrīno brīdināšanu un uz 
iespējamu konfliktu vērstu risku analīzi; 
veicināt cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu, miera un uzticēšanās 
veidošanas pasākumus, tostarp izveidojot 
reģionālo komisiju, kas ir atbildīga par 
faktu konstatāciju saistībā ar kara 
noziegumiem un citiem nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem bijušajā 
Dienvidslāvijā (RECOM), kā arī atbalstot 
spēju veidošanu drošības un attīstības 
atbalstam (CBSD).

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un sociālo partneru 
organizāciju, tostarp I pielikumā minēto 
saņēmēju profesionālo apvienību, spējas un 
veicināt tīklu veidošanos visos līmeņos 
starp Savienībā izvietotām organizācijām 
un starp I pielikumā minētajiem
saņēmējiem, ļaujot tiem iesaistīties efektīvā 
dialogā ar publiskiem un privātiem 
dalībniekiem.

e) Stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un sociālo partneru 
organizāciju, tostarp saņēmēju profesionālo 
apvienību, spējas un veicināt tīklu
veidošanos visos līmeņos starp Savienībā 
izvietotām organizācijām un starp 
saņēmējiem, ļaujot tiem iesaistīties efektīvā 
dialogā ar publiskiem un privātiem 
dalībniekiem. Palīdzību saņēmējvalstīs 
cenšas darīt pieejamu pēc iespējas 
vairākām dažādām organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Veicināt partnervalstu noteikumu, 
standartu, politikas un prakses saskaņošanu 
ar Savienības noteikumiem, standartiem, 
politiku un praksi, tostarp ar valsts atbalsta 
noteikumiem.

f) Veicināt partnervalstu noteikumu, 
standartu, politikas un prakses saskaņošanu 
ar Savienības noteikumiem, standartiem, 
politiku un praksi, tostarp ar publiskā 
iepirkuma un valsts atbalsta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām. Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
standartu efektīvu īstenošanu visā teritorijā. 
Citas svarīgas darbību jomas ir atbalsts 
dzimumu līdztiesībai, nodarbināmības un 
produktivitātes veicināšana, darba ņēmēju 
un uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām, 
ilgtspējīga sociālā dialoga izveide un darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu un darba 
inspekciju, modernizācija un stiprināšana.

h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām. Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
starptautiski pieņemtu standartu efektīvu 
īstenošanu visā teritorijā, tostarp veicinot 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā minēto 
galveno principu un tiesību ievērošanu. 
Citas svarīgas darbību jomas ir atbalsts 
dzimumu līdztiesībai, nodarbināmības un 
produktivitātes veicināšana, darba ņēmēju 
un uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām, 
ilgtspējīga sociālā dialoga izveide un darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu un darba 
inspekciju, modernizācija un stiprināšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) Veicināt viedu, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu, drošu transportu un likvidēt 
sastrēgumu veidošanos svarīgākajās tīkla 
infrastruktūrās, investējot projektos, 
kuriem ir liela Eiropas pievienotā vērtība. 
Ieguldījumu prioritāte būtu jānosaka 
atbilstoši tam, cik lielā mērā tie sekmē 
TEN-T savienojumus ar ES un veicina 
ilgtspējīgu mobilitāti, emisijas 
samazinājumu, pozitīvu ietekmi uz vidi un 
drošu mobilitāti sinerģijā ar reformām, ko 
veicina Transporta kopienas līgums.

j) Veicināt viedu, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu, drošu transportu un likvidēt 
sastrēgumu veidošanos svarīgākajās tīkla 
infrastruktūrās, investējot projektos, 
kuriem ir liela Eiropas pievienotā vērtība. 
Ieguldījumu prioritāte būtu jānosaka 
atbilstoši tam, cik lielā mērā tie sekmē 
TEN-T savienojumus ar ES, darbvietu 
radīšanu un veicina ilgtspējīgu mobilitāti, 
emisijas samazinājumu, pozitīvu ietekmi 
uz vidi un drošu mobilitāti sinerģijā ar 
reformām, ko veicina Transporta kopienas 
līgums.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) Palielināt lauksaimniecības pārtikas 
nozares un zivsaimniecības nozares spēju 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjunktūru, kā arī progresīvi pielāgoties 
Savienības noteikumiem un standartiem, 
vienlaikus cenšoties panākt ekonomiskos, 
sociālos un vides mērķus līdzsvarotā lauku 
rajonu un piekrastes zonu teritoriālajā 
attīstībā.

p) Palielināt lauksaimniecības pārtikas 
nozares un zivsaimniecības nozares spēju 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjunktūru, kā arī progresīvi pielāgoties 
Savienības noteikumiem un standartiem, 
lai palielinātu eksporta spēju uz 
Savienības tirgu, vienlaikus cenšoties 
panākt ekonomiskos, sociālos un vides 
mērķus līdzsvarotā lauku rajonu un 
piekrastes zonu teritoriālajā attīstībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) veicināt vietējo un reģionālo 
pārvaldību un pastiprināt vietējo un 
reģionālo iestāžu plānošanu un
administratīvās spējas;

g) veicināt vietējo un reģionālo 
pārvaldību, tostarp pārvaldības iestāžu 
pārrobežu sadarbību, lai sekmētu 
samierināšanu un miera veidošanu, un 
pastiprināt vietējo un reģionālo iestāžu 
plānošanu un administratīvās spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) veicināt pārvaldības iestāžu 
pārrobežu sadarbību, lai sekmētu 
samierināšanu un miera veidošanu, 
tostarp izveidojot reģionālo komisiju, kas 
ir atbildīga par faktu konstatāciju saistībā 
ar kara noziegumiem un citiem 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem 
bijušajā Dienvidslāvijā (RECOM);

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmanto šādu galveno snieguma rādītāju 
sarakstu, lai palīdzētu novērtēt Savienības 

Izmanto šādu galveno snieguma rādītāju 
sarakstu un to ikgadējo izvērtējumu, lai 
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ieguldījumu tās konkrēto mērķu 
sasniegšanā.

palīdzētu novērtēt Savienības ieguldījumu 
tās konkrēto mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņošanas ar KĀDP lēmumiem 
un pasākumiem līmenis un ikgadējais 
izvērtējums, kā norādījis EĀDD.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskie sociālās nodrošināšanas 
izdevumi (procentos no IKP) (avots: SDO)
vai nodarbinātības līmenis (avots: valstu 
statistikas dati).

5. Publiskie sociālās nodrošināšanas 
izdevumi (procentos no IKP), kā 
norādījusi SDO, veselības aprūpes 
izdevumi, ienākumu nevienlīdzība, 
nabadzības līmenis, nodarbinātības līmenis 
un bezdarba līmenis, kā norādīts oficiālos 
valsts statistikas datos.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saņēmēja Džini koeficienta 
izmaiņas laika gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Starp IPA saņēmējvalstīm un 
IPA/ES dalībvalstīm noslēgto pārrobežu 
sadarbības programmu skaits (avots: 
Eiropas Komisija).

10. Starp IPA saņēmējvalstīm un 
IPA/ES dalībvalstīm noslēgto un īstenoto 
pārrobežu sadarbības programmu skaits, kā 
norādījusi Eiropas Komisija

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 10.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Tādu jaunu organizāciju skaits, 
kas laika gaitā piedalās darbībās un 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgos gadījumos rādītāji būs sadalīti 
pēc dzimuma.

Attiecīgos gadījumos rādītāji būs sadalīti 
pēc dzimuma minimālā vecuma un 
dzimuma līmenī.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Kopš 2007. gada Pirmspievienošanās palīdzības instruments ir bijis galvenais finanšu 
instruments, kas atbalsta reformas kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, t. i., sešās 
Rietumbalkānu valstīs un Turcijā, lai saņēmējus sagatavotu saistībām, kuras paredz dalība ES. 
IPA finansējums atbalsta pievienošanās procesu, pilnveidojot spējas un nodrošinot pozitīvas, 
neatgriezeniskas, ilgtermiņa izmaiņas valstīs, kuras nākotnē vēlas kļūt par ES dalībvalstīm. 
Otrās paaudzes Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) tiesisko regulējumu 
apstiprināja 2014. gadā, un tā termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī.

Vispārīgas piezīmes

Parlamenta nostāja par vispārējo 2021.–2027. gada finanšu shēmu, kas izklāstīta starpposma 
ziņojumā par jauno DFS (2018/0166R(APP)), atspoguļo tā nostāju attiecībā uz IPA III regulas 
finansējumu. Ja Savienībai pievienosies jauna(-s) dalībvalsts(-is), DFS un IPA III būtu 
jāpārskata pirms 2027. gada, lai ņemtu vērā izrietošās izdevumu vajadzības.

Līdzreferenti pieņem zināšanai priekšlikumu palielināt 2021.–2027. gada IPA finansējumu 
nominālā izteiksmē līdz 14,5 miljardiem EUR (pašreizējās cenās), bet ir pārliecināti, ka 
gadījumā, ja reālā izteiksmē netiks nodrošināta atbilstība vai netiks pārsniegti 2014.–2020. gada 
IPA II piešķīrumi, periodā netiks nodrošināts pietiekams finansējums, kas ir kritiski svarīgi 
pievienošanās procesam un ar ES saistīto reformu īstenošanai. 

IPA finansējums ir ilgtermiņa ieguldījums Rietumbalkānu Eiropas nākotnē, un ES līdzekļu 
efektīva izmantošana ir jānodrošina ar stingru kontroli un uzraudzību, lai par nodokļu maksātāju 
līdzekļiem panāktu rezultātus un atbilstīgu vērtību.

Neskarot galīgo ziņojumu par ierosinājumu apvienot lielāko daļu ES ārējās finansēšanas 
instrumentu (ĀFI) kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentā (NDICI), ir svarīgi, lai paplašināšanās politiku arī turpmāk finansētu atsevišķs īpašs 
instruments, vienlaikus nodrošinot ĀFI pietiekamu atbilstību un saskaņotību. Līdzreferenti 
uzsver, ka paplašināšanās procesa specifikas dēļ IPA arī turpmāk vajadzētu būt atsevišķam 
ārējās darbības instrumentam, kura pamatā ir Rietumbalkānu stratēģija un attiecības ar Turciju.

Līdzreferenti ir pārliecināti, ka būtu jāierobežo un jāuzrauga IPA finansējums pārrobežu 
sadarbībai ar ES dalībvalstīm Eiropas teritoriālās sadarbības (Interreg) ietvaros, lai nodrošinātu 
līdzsvarotāku kopfinansējuma ieguldījumu. Tas nodrošinātu to, ka šāds finansējums neaizstāj 
pašu finansējumu, bet gan drīzāk to papildina un sekmē esošo vai potenciālo sadarbību starp 
IPA saņēmējiem III pielikumā noteikto tematisko prioritāšu ietvaros. 

Skaidrāka stratēģiskā virzība

Kandidātvalstīm trešās paaudzes IPA ir jāparedz kā atspēriena punkts nākotnes kohēzijas 
satvara īstenošanai pēc pievienošanās ES; potenciālajām kandidātvalstīm tam ir jāpalīdz 
sagatavoties ar pievienošanās sarunām saistītajām reformām.  Ir ļoti svarīgi nodrošināt 
netraucētu pāreju no IPA II uz IPA III un — pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās — no IPA III
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uz Eiropas strukturālo un investīciju fondu satvaru.

Pirmspievienošanās palīdzībai ir jāturpina atbalstīt transversālas un uz ES vērstas politiskās, 
iestāžu, tiesību, administratīvās un sociālekonomiskās reformas kandidātvalstīs un 
potenciālajās kandidātvalstīs. To pamatā ir Kopenhāgenas kritēriji, nosacījumi un pakāpeniska 
atbilstības panākšana Savienības noteikumiem, standartiem un politikai. 

Finansējums būtu jāpārorientē, lai pievērstos konkrētām pamatvajadzībām un aizkavētām 
būtiskām reformām katrā no attiecīgajām valstīm. Kopā ar spēcīgāku uzsvaru uz iedibinātajām 
pašreizējām IPA prioritātēm, kas ietver tiesiskumu, pamattiesības, labu pārvaldību, 
sociālekonomisko kohēziju un rūpīgu sagatavošanos ES acquis 35 nodaļām, tostarp atbilstību 
KĀDP, IPA III ir jāstiprina saņēmēju noturīgums migrācijas, drošības, dzimumu līdztiesības, 
klimata aizsardzības un tirdzniecības sekmēšanas jomās. 

IPA III ir arī jāliek lielāks uzsvars uz paplašināšanās politikas sociālo dimensiju, sekmējot 
kohēziju un konverģenci attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktajām tiesībām un 
principiem. Papildus spēcīgākam uzsvaram IPA īstenošanā uz sociālo tirgus ekonomiku un 
sociālo un reģionālo kohēziju IPA starpposma pārskatīšanā ir jāņem vērā sociālā dimensija, kas 
ir jānovērtē, izmantojot skaidrus un izmērāmus rādītājus, piemēram, Džini koeficientu.

ES ir jāpārorientē savi demokratizācijas stiprināšanas centieni, sekmējot parlamentu, 
pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu spējas, vienlaikus atbalstot pasākumus, kuru 
mērķis ir panākt patiesu politisko dialogu un samierināšanu, kas varētu kalpot par miera 
priekšnosacījumiem. Šajā saistībā liela nozīme ir pārrobežu sadarbībai, dialoga uzlabošanai, 
kaimiņattiecībām, reģionālajiem savienojumiem un ekonomiskajai integrācijai. 

EP spēcīgāka loma

Lai gan Parlamenta uzdevums ir norādīt vispārēju virzienu un pārbaudīt ārējos finansēšanas 
instrumentus, nevis veikt to "mikropārvaldību", līdzreferenti uzsver vajadzību aizsargāt EP 
lomu un Komisijas pienākumu regulāri, laikus un pilnvērtīgi iesaistīt Parlamentu.

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar IPA II starpposma pārskatīšanu, līdzreferenti 
ierosina stiprināt Eiropas Parlamenta iesaisti, palielinot deleģēto aktu procedūras izmantošanu 
un tādējādi neapdraudot lēmumu pieņemšanas ātrumu. 

Līdzreferenti ir arī pārliecināti, ka plānošanas satvaram vajadzētu piemērot "turpināmības 
klauzulu", kas nodrošinātu tā patiesu starpposma pārskatīšanu. 

Ir būtiski, lai vispārējā plānošanā tiktu ņemtas vērā EP nostājas jomās, kurās Parlamentam ir 
pašam savas palīdzības programmas, piemēram, spēju veidošana, mediācija un vēlēšanu 
novērošana.

Pilsoniskās sabiedrības un vietējo iestāžu lielāka iesaiste

Sevišķi svarīgi ir, lai finansējuma piešķiršana notiktu pārredzami, efektīvi, pārskatatbildīgi, 
depolitizēti un nediskriminējoši, arī nodrošinot vienlīdzīgu sadalījumu, kas atspoguļo reģionu 
un vietējo pašvaldību vajadzības.
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Līdzreferenti uzsver uz vietas esošo ES delegāciju būtisko nozīmi, nodrošinot ES finansējuma 
atbilstīgu izmantošanu un pamanāmību, kā arī iesaistot ļoti dažādas attiecīgās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un vietējās iestādes palīdzības cikla dažādos posmos.

Uz sniegumu balstīta pieeja

Ierosinātajā plānošanas satvarā būtiskas izmaiņas paredz pāreja no valstu piešķīrumiem uz 
prioritāšu piešķīrumiem saskaņā ar taisnīgas daļas principu, t. i., IPA plānošana ar piecām 
"sadaļām", kuras atspoguļo konkrētus mērķus un sniegumu. 

Līdzreferenti atbalsta lielāku elastīgumu, attālinoties no valstu finansējumiem un tuvinoties 
tematisko prioritāšu "sadaļu" piešķīrumiem un uz sniegumu balstītai pieejai. IPA III plānošanas 
un snieguma satvars, kas balstās uz vajadzībām un snieguma kritērijiem, kā arī taisnīgas daļas 
principu, būtu jāīsteno un jāpielāgo ar deleģēto aktu palīdzību IPA III sagatavošanas, 
īstenošanas un izvērtēšanas laikā. 

Uzlaboti nosacījumi 

Lai gan līdzreferenti atbalsta uz sniegumu balstītās pieejas stiprināšanu, tie ierosina uzlabot IPA
palīdzības nosacījumus, paredzot iespēju apturēt pirmspievienošanās palīdzību gadījumos, kad 
ir pārkāpti demokrātijas principi, tiesiskums, netiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
kā arī netiek pildītas Savienību noslēgtajos attiecīgajos nolīgumos paustās apņemšanās. Šajā 
saistībā par piemēru var uzskatīt ES vispārējā preferenču shēmā paredzēto (VPS) uzraudzības, 
apturēšanas un atjaunošanas mehānismu.

Saskaņā ar 2. un 49. pantu un pēc analoģijas ar Līguma par Eiropas Savienības 7. pantu būtu 
jāaptur Savienības palīdzība ES nākotnes dalībvalstīm, kas pārkāpj ES pamatvērtības un pieļauj 
tiesiskuma pasliktināšanos. Atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības noteikumiem saskaņā ar 
Finanšu regulu (Nr. 966/2012) un atbilstīgi ekonomijas, lietderības un efektivitātes principiem 
Komisijai būtu arī jāaptur maksājumi sistēmisku kļūdu gadījumos, apšaubot darījumu likumību 
un pareizību. 

Līdzreferenti atgādina, ka ir jāpiemēro un jāpārbauda nosacījumi politiskā un projektu līmenī, 
kā arī jāstiprina sensitīvu programmu un projektu sistēmiska uzraudzība un izvērtēšana. Gada 
piešķīrumu pamatā ir jābūt noturīgam uzraudzības un izvērtēšanas satvaram, kas jāparedz ar 
deleģēto aktu un snieguma nosacījumiem, kuri atspoguļo panākto virzību vai tās trūkumu. 

Ņemot vērā IPA I un IPA II īstenošanas nepilnības un kavēšanos, ziņotāji mudina saglabāt 
elastīgumu, lai būtu iespējams pārnest un pārvirzīt jau apstiprinātus līdzekļus, vienlaikus 
mudinot Komisiju no jauna izskatīt iespēju attiecīgos gadījumos atjaunot tiešo pārvaldību, it
sevišķi, lai apkarotu augsta līmeņa korupciju un organizēto noziedzību un stiprinātu pilsonisko 
sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu brīvību.
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Budžeta atbalsts ir jāsamazina vai jāaptur gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmās 
atklājas sistēmiski pārkāpumi vai nav panākta apmierinoša virzība, lai sasniegtu mērķus, par 
kuriem ir vienošanās ar saņēmējvalstīm. Spēcīgāki budžeta atbalsta nosacījumi, kas balstās uz 
reformu un labas pārvaldības virzību, ir jāpapildina ar mērķtiecīgu palīdzību, kura sekmē
parlamentārās kontroles un revīzijas spēju attīstīšanu un uzlabotu pārredzamību un publisku 
piekļuvi informācijai.

Uzlabota pamanāmība 

Ar IPA atbalstu, ko sniedz valstīm, kuras vēlas kļūt par ES dalībvalstīm, līdzreferenti aicina 
īstenot mērķtiecīgākus informatīvos pasākumus, lai nodrošinātu ES finansējuma pamanāmību, 
ļaujot labāk izsekot ES ieguldījumam un gūt labumu no tā. Komisijai, uz vietas esošajām ES 
delegācijām un IPA saņēmējiem būtu jāuzlabo informēšana par ES palīdzības rezultātiem, lai 
sekmētu labāku izpratni par ieguvumiem iedzīvotāju dzīves uzlabošanā.
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