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ĪSS PAMATOJUMS

IPA ir nozīmīga loma paplašināšanās politikā, jo tas ir galvenais instruments kandidātvalstu 
un potenciālo kandidātvalstu sagatavošanai sarunu procesam un pilntiesīgai dalībai. 
Paplašināšanās process nostiprina mieru, demokrātiju un stabilitāti Eiropā un dod Eiropas 
Savienībai lielākas iespējas risināt pasaules mēroga problēmas. 

IPA ir iekļauts ES budžetā kā būtisks ārējās darbības politikas elements, un tas būtu cieši 
jāpiesaista pārējām ārējās darbības programmām. Turklāt ir jānodrošina saskaņotība ar citiem 
attiecīgajiem Savienības politikas virzieniem un programmām. 

IPA III ir ņemtas vērā tādas jaunas problēmas kā migrācija, drošība, vides aizsardzība un 
klimata pārmaiņas, tādēļ atzinuma sagatavotāja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu 
jaunajam IPA piešķirt 1,2 reizes lielāku finansējumu nekā IPA II pašreizējā DFS 2014.–
2020. gadam. Atzinuma sagatavotāja uzsver nozīmi, kāda IPA III ir stratēģiskajai plānošanai 
un snieguma novērtēšanai, kā arī to, ka ir vajadzīga lielāka elastība neparedzamu problēmu un 
krīžu risināšanai. 

IPA II sniedza ieguldījumu reformu īstenošanā tādās svarīgās jomās kā tiesu iestādes, 
korupcijas apkarošana, valsts pārvalde un sociālā iekļaušana, kā arī atbalstīja pakāpenisku 
pielāgošanos ES tiesību aktiem un standartiem, savukārt ar IPA III ir vairāk jāatbalsta lielāka 
koncentrēšanās uz ekonomikas attīstību un labāku konkurētspēju un demokrātisko iestāžu un 
valsts pārvaldes reformu stiprināšanu. 

Komisijai būtu jāveic pienācīgi pasākumi, lai paātrinātu IPA līdzekļu apguvi, jo īpaši pirmajos 
gados, lai novērstu strukturālus kavējumus līgumu slēgšanā un maksājumos. Būtu jāvienkāršo 
vispārējā instrumentu un administratīvo un finanšu procedūru struktūra un jāsniedz lielāka 
tehniskā palīdzība, lai atbalstītu spēju veidošanu, projektu sagatavošanu, līgumu slēgšanu un 
īstenošanu.

Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka ir svarīgi, lai Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas 
virzieni, kā arī paši ārējie instrumenti būtu savstarpēji saskaņoti un papildināmi un tādējādi 
nodrošinātu sinerģiju un augstu ES pievienoto vērtību.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ņemt vērā šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai (7) Palīdzība būtu jāsniedz saskaņā ar 
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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 pīlārā17. 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”.

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. Ar palīdzību
būtu arī jāatbalsta galvenie principi un 
tiesības, kas noteikti Eiropas sociālo tiesību 
pīlārā17. Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
atbalstīt minēto saņēmēju centieni sekmēt 
reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu 
sadarbību, kā arī teritoriālo attīstību, 
tostarp īstenojot Savienības 
makroreģionālās stratēģijas ar mērķi 
pārvarēt ģeogrāfiskos un kultūras 
šķēršļus, veidot labas kaimiņattiecības un 
panākt samierināšanu. 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”.

__________________ __________________

17 Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija 2017. gada 17. novembrī 
Gēteborgas sociālajā samitā par taisnīgām 
darbvietām un izaugsmi proklamēja 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

17 Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija 2017. gada 17. novembrī 
Gēteborgas sociālajā samitā par taisnīgām 
darbvietām un izaugsmi proklamēja 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Uzlabota stratēģiskā un operatīvā 
sadarbība drošības jomā starp Savienību un 

(9) Uzlabota stratēģiskā un operatīvā 
sadarbība drošības un aizsardzības jomā 
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I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem ir 
būtiska, lai efektīvi un produktīvi risinātu 
drošības un terorisma draudus.

starp Savienību un I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem ir būtiska, lai 
efektīvi un produktīvi risinātu drošības un 
terorisma draudus.

Grozījums Nr. 3

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 
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.

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
minētos jautājumus. Ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām 
atbilstīgi Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), šī programma palīdzēs 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un 2021.–2027. gada DFS laikā
sasniegt vispārēju mērķi, proti, atvēlēt 
vismaz 25 % no ES budžeta izdevumiem 
klimata mērķu sasniegšanai, un pēc 
iespējas drīzāk, vēlākais līdz 2027. gadam, 
šim nolūkam gadā veltīt 30 % no 
izdevumiem. Paredzams, ka saskaņā ar šo 
programmu veiktās darbības 20 % no 
programmas kopējā finansējuma ļaus 
novirzīt klimata mērķu sasniegšanai. 
Pārrobežu piesārņojuma gadījumā IPA 
izdevumos prioritāte būtu jāpiešķir tādu 
projektu sagatavošanai un īstenošanai, ar 
kuriem likvidēs pārrobežu piesārņojumu.
Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un šīs 
programmas kopējais ieguldījums būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtēšanas un 
pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
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14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņā ar šo instrumentu 
veiktajām darbībām būtu jāatbalsta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. 
gadam īstenošana, kas ir universāla 
programma, kuru ES un tās dalībvalstis ir 
pilnībā apņēmušās īstenot un kuru atbalsta 
visi I pielikumā uzskaitītie saņēmēji.

(14) Saskaņā ar šo instrumentu 
veiktajām darbībām būtu jāatbalsta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. 
gadam īstenošana, kas ir universāla 
programma, kuru ES un tās dalībvalstis ir 
pilnībā apņēmušās īstenot un kuru atbalsta 
visi I pielikumā uzskaitītie saņēmēji. Šajā 
kontekstā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
turpmāk minētajiem ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, proti, 1. mērķim (novērsta 
nabadzība), 5. mērķim (dzimumu 
līdztiesība), 7. mērķim (pieejama un tīra 
enerģija), 8. mērķim (pienācīgs darbs un 
ekonomikas izaugsme), 9. mērķim 
(rūpniecība, inovācija un infrastruktūra), 
10. mērķim (mazināta nevienlīdzība), 
11. mērķim (ilgtspējīgas pilsētas un 
kopienas), 13. mērķim (klimatiskā rīcība) 
un 16. mērķim (miers, taisnīgums un 
spēcīgas iestādes).

Grozījums Nr. 5

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 saņēmējas nozīmi.

(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. 
Ar palīdzību būtu jānodrošina 
pielāgošana Savienības stratēģijai gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, 
partnerības principa īstenošanas kārtība 
un integrēta pieeja teritoriālajai attīstībai. 
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Būtu jāpalielina pilsoniskās sabiedrības 
nozīme – gan programmās, kuras īsteno 
valdības struktūras, gan pilsoniskās 
sabiedrības kā tiešas Savienības palīdzības 
saņēmējas nozīme.

Grozījums Nr. 6

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 interesēs ir palīdzēt 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem to 
centienos veikt reformas, lai pievienotos 
Savienībai. Palīdzība būtu jāpārvalda, 
pastiprinātu uzmanību pievēršot 
rezultātiem un sniedzot efektīvākas un 
lietderīgākas līdzekļu izmantošanas 
stimulus tiem, kuri apliecina apņemšanos 
veikt reformas, efektīvi izmantojot 
pirmspievienošanās palīdzību un gūstot 
panākumus dalības kritēriju izpildē, 
panākot pozitīvas izmaiņas 
sociālekonomiskajā vidē un reakcijā uz 
pašreizējām problēmām.

Grozījums Nr. 7

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 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas. Saņēmēju 
pāreja uz netiešu pārvaldību būtu 
jāpārtrauc vai jāatjauno iepriekšējā 
kārtībā, ja šādas spējas attīstās nevēlamā 
virzienā. Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
izmantot struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
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savu vērtību.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jāpaātrina īstenošana, un 
Komisijai būtu jāsniedz saņēmējiem 
tehniska palīdzība pareizas finanšu 
pārvaldības un kontroles sistēmas izveidei 
un spēju veidošanai attiecībā uz projektu 
iestrādņu sagatavošanu, līgumu slēgšanas 
un uzraudzības procedūrām un tādu 
strukturālo reformu īstenošanu, kas 
atbalstīs IPA mērķu un rezultātu 
sasniegšanu. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. 
Tas būtu jāpanāk ar Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentu saskaņotību un 
papildināmību, kā arī, veidojot sinerģiju ar 
citām Savienības politikas jomām un 
programmām. Attiecīgā gadījumā tas ietver 
saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību.

(20) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu savas ārējās darbības ietekmi, 
nepieļaujot dubultu mērķu noteikšanu un 
pārklāšanos. Tas būtu jāpanāk ar 
Savienības ārējās finansēšanas instrumentu 
konsekvenci, ciešu saskaņotību un 
papildināmību, kā arī veidojot sinerģiju ar 
citām Savienības politikas jomām un 
ārējām darbībām, finansējuma resursiem
un programmām. Attiecīgā gadījumā tas 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ārējās darbības bieži vien tiek 
īstenotas ļoti nestabilā vidē, kur 
nepieciešams pastāvīgi un ātri pielāgoties 
Savienības partneru mainīgajām 
vajadzībām un pasaules mēroga 
problēmām, piemēram, tādām ka 
cilvēktiesības, demokrātija un laba 
pārvaldība, drošība un stabilitāte, klimata 
pārmaiņas un vide, kā arī neatbilstīga 
migrācija un tās pamatcēloņi. Tādējādi, lai 
paredzamības principu saskaņotu ar 
vajadzību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām, ir jāpielāgo programmu 
finansiālā īstenošana. Lai palielinātu 
Savienības spēju reaģēt uz neparedzētām 
vajadzībām, vienlaikus ievērojot principu 
par Savienības budžeta ikgadēju 
noteikšanu, šajā regulā būtu jāsaglabā 
iespēja piemērot elastību, kas jau ir atļauta 
saskaņā ar Finanšu regulu, attiecībā uz 
citām politikas jomām, proti, piešķirto 
līdzekļu pārnesumus un atkārtotu 
piešķiršanu ar mērķi nodrošināt ES 
līdzekļu efektīvu izmantošanu gan attiecībā 
uz ES pilsoņiem, gan I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, tādējādi 
maksimāli palielinot ES līdzekļus, kas 
pieejami ES ārējās darbības pasākumiem.

(26) Ārējās darbības bieži vien tiek 
īstenotas ļoti nestabilā vidē, kur 
nepieciešams pastāvīgi un ātri pielāgoties 
Savienības partneru mainīgajām 
vajadzībām un pasaules mēroga 
problēmām, piemēram, tādām ka 
cilvēktiesības, demokrātija un laba 
pārvaldība, drošība, aizsardzība un 
stabilitāte, klimata pārmaiņas un vide, kā 
arī neatbilstīga migrācija un tās 
pamatcēloņi. Tādējādi, lai paredzamības 
principu saskaņotu ar vajadzību ātri reaģēt 
uz jaunām vajadzībām, ir jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu Savienības spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, vienlaikus 
ievērojot principu par Savienības budžeta 
ikgadēju noteikšanu, šajā regulā būtu 
jāsaglabā iespēja piemērot elastību, kas jau 
ir atļauta saskaņā ar Finanšu regulu, 
attiecībā uz citām politikas jomām, proti, 
piešķirto līdzekļu pārnesumus un atkārtotu 
piešķiršanu ar mērķi nodrošināt ES 
līdzekļu efektīvu izmantošanu gan attiecībā 
uz ES pilsoņiem, gan I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, tādējādi 
maksimāli palielinot ES līdzekļus, kas 
pieejami ES ārējās darbības pasākumiem. 
Būtu jāatļauj arī tādi elastības veidi kā 
pārdale starp prioritātēm, projektu 
sadalīšana posmos un līgumu virsnormas 
slēgšana.

Grozījums Nr. 11

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 

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

politiku, lai pastiprinātu vides aizsardzību, 
palielinātu klimatnoturību, paātrinātu 
pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, attīstītu 
digitālo ekonomiku un sabiedrību, 
uzlabotu uzņēmējdarbību un investīciju 
klimatu, sekmētu pārdomātu 
specializāciju, prasmju attīstīšanu, 
pētniecību un inovāciju un radītu darba 
iespējas, jo īpaši jauniešiem.

Grozījums Nr. 12

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 13 009 976 000 EUR 2018. gada cenās 
(14 663 401 000 EUR faktiskajās cenās).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar [KASSSI regulas] 
20. pantu šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
programmas īstenošanai, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām un jebkurām darbībām, kas 
saistītas ar pirmspievienošanās palīdzības 
pēctecības programmas sagatavošanu.

2. Saskaņā ar [KASSSI regulas] 
20. pantu šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
programmas īstenošanai, piemēram, 
sagatavošanas darbībām (palīdzību 
projektu sagatavošanai un novērtēšanai), 
atbalstam iestāžu stiprināšanai un 
administratīvās spējas veidošanai, lai 
nodrošinātu efektīvu pārvaldību, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām un jebkurām darbībām, kas 
saistītas ar pirmspievienošanās palīdzības 
pēctecības programmas sagatavošanu.
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Grozījums Nr. 14

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 mērķu34 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 un dzimumu 
līdztiesību un attiecīgā gadījumā ņem vērā 
ilgtspējīgas attīstības mērķu34 savstarpējo 
saikni, lai veicinātu integrētas darbības, kas 
var radīt papildu ieguvumus un saskaņotā 
veidā sasniegt vairākus mērķus. Pārrobežu 
piesārņojuma gadījumā IPA izdevumos 
prioritāte ir jāpiešķir tādu projektu 
sagatavošanai un īstenošanai, ar kuriem 
likvidēs pārrobežu piesārņojumu.

__________________ __________________

34

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

34

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

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotību, un tiecas 
novērst dublēšanos starp palīdzību, kas 
sniegta saskaņā ar IPA III, un citiem 
Savienības, dalībvalstu un Eiropas 
Investīciju bankas sniegtās palīdzības 
veidiem, atbilstīgi noteiktajiem principiem 
darbības koordinācijas stiprināšanai ārējās 
palīdzības jomā un politikas un procedūru 
saskaņošanai, jo īpaši starptautiskajiem 
palīdzības efektivitātes principiem35. 
Koordinācija ietver regulāras konsultācijas, 
biežu informācijas apmaiņu dažādos 
palīdzības cikla posmos un iekļaujošas 
sanāksmes, kuru mērķis ir palīdzības 
koordinēšana, un tā veido būtisku posmu 

3. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotību, un tiecas 
novērst dublēšanos starp palīdzību, kas 
sniegta saskaņā ar IPA III, un citiem 
Savienības, dalībvalstu un Eiropas 
Investīciju bankas sniegtās palīdzības 
veidiem, atbilstīgi noteiktajiem principiem 
darbības koordinācijas stiprināšanai ārējās 
palīdzības jomā un politikas un procedūru 
saskaņošanai, jo īpaši starptautiskajiem 
palīdzības efektivitātes principiem35. 
Koordinācija ietver regulāras konsultācijas, 
biežu informācijas apmaiņu dažādos 
palīdzības cikla posmos un iekļaujošas 
sanāksmes, kuru mērķis ir palīdzības 
koordinēšana, un tā veido būtisku posmu 



PE626.961v02-00 12/16 AD\1169182LV.docx

LV

dalībvalstu un Savienības plānošanas 
procesos. 

dalībvalstu un Savienības plānošanas 
procesos. Ar palīdzību būtu jānodrošina 
pielāgošana Savienības stratēģijai gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, 
līdzekļu efektīva un lietderīga 
izmantošana, partnerības principa 
īstenošanas kārtība un integrēta pieeja 
teritoriālajai attīstībai.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija 
veic arī vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu koordināciju un papildināmību 
ar daudzpusējām un reģionālām 
organizācijām un iestādēm kā, piemēram, 
starptautiskām organizācijām un finanšu 
iestādēm, aģentūrām un ārpus Savienības 
esošiem līdzekļu devējiem.

4. Sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija 
veic arī vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu koordināciju un papildināmību 
ar daudzpusējām un reģionālām 
organizācijām un iestādēm kā, piemēram, 
starptautiskām organizācijām un finanšu 
iestādēm, aģentūrām, ārpus Savienības 
esošiem līdzekļu devējiem un pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzība tiek paredzēta un pielāgota 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju 
konkrētajai situācijai, ņemot vērā 
vajadzīgos papildu centienus, lai 
nodrošinātu atbilstību dalības kritērijiem, 
kā arī minēto saņēmēju spējas. Palīdzība 
tiek diferencēta pēc apjoma un intensitātes 
atbilstīgi vajadzībām, saistībām reformu 
jomā un minēto reformu īstenošanas 

Palīdzība tiek paredzēta un pielāgota 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju 
konkrētajai situācijai, ņemot vērā 
vajadzīgos papildu centienus, lai 
nodrošinātu atbilstību dalības kritērijiem, 
kā arī minēto saņēmēju spējas. Palīdzība 
tiek diferencēta pēc apjoma un intensitātes 
atbilstīgi vajadzībām, saistībām reformu 
jomā, minēto reformu īstenošanas 
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rezultātiem. progresam un gūtajiem rezultātiem
pievienošanās kritēriju izpildē, kā arī 
panāktajām pozitīvajām izmaiņām 
sociālekonomiskajā vidē un reakcijā uz 
pašreizējām problēmām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pārrobežu sadarbības 
programmas tiek pārtrauktas saskaņā ar 
[ETS regulas] 12. pantu, šajā regulā 
paredzēto atbalstu pārtrauktajai 
programmai, kas joprojām ir pieejams, var 
izmantot, lai finansētu jebkuras citas 
darbības, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu.

4. Ja pārrobežu sadarbības 
programmas tiek pārtrauktas saskaņā ar 
[ETS regulas] 12. pantu, šajā regulā 
paredzēto atbalstu pārtrauktajai 
programmai, kas joprojām ir pieejams, var 
izmantot, lai finansētu jebkuras citas 
darbības, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Šajā gadījumā, ja 
kārtējā gadā nav paredzēts finansēt 
nekādas darbības, ir iespējams 
apropriācijas pārnest uz nākamo gadu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un 
risināt pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 
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); sniegt ieguldījumu I pielikumā 
uzskaitīto saņēmēju aizsardzībā un 
kiberaizsardzībā; stiprināt stratēģiskās 
komunikācijas spējas, lai veicinātu 
sistemātisku dezinformācijas atklāšanu.
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