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Grozījums Nr. 81
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs regulas īstenošanā būtu jāvadās 
saskaņā ar piecām prioritātēm, kas 
noteiktas Globālajā Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 
(“Globālā stratēģija”)59, ar kuru tika 
iepazīstināts 2016. gada 19. jūnijā un kura 
atspoguļo Savienības redzējumu un satvaru 
vienotai un atbildīgai ārējai sadarbībai 
partnerībā ar citiem, lai sekmētu 
Savienības vērtības un intereses. Savienībai 
būtu jāuzlabo partnerības, jāveicina 
politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 
globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
intereses un vērtības visos aspektos, tostarp 
miera saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
neatbilstīgās migrācijas pamatcēloņu 
apkarošanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, tirdzniecības politikas 
atbalstīšanā, ekonomikas diplomātijā un 
ekonomiskajā sadarbībā, kā arī digitālu 
risinājumu un tehnoloģiju veicināšanā un 
Savienības politikas jomu starptautiskās 
dimensijas sekmēšanā. Veicinot savas 
intereses, Savienībai būtu jāievēro un 
jāsekmē augstu sociālo un vides standartu, 
tiesiskuma, starptautisko tiesību un 
cilvēktiesību ievērošanas principi.

(8) Šīs regulas īstenošanā būtu jāvadās 
saskaņā ar piecām prioritātēm, kas 
noteiktas Globālajā Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 
("Globālā stratēģija")59, ar kuru tika 
iepazīstināts 2016. gada 19. jūnijā un kura 
atspoguļo Savienības redzējumu un satvaru 
vienotai un atbildīgai ārējai sadarbībai 
partnerībā ar citiem, lai sekmētu 
Savienības vērtības un intereses. Savienībai 
būtu jāuzlabo partnerības, jāveicina 
politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 
globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
intereses un vērtības visos aspektos, tostarp 
miera saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
iedzīvotāju piespiedu migrācijas un 
pārvietošanas pamatcēloņu apkarošanā un 
palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem, valstīm 
un reģioniem, kuri saskaras ar dabas vai 
cilvēku izraisītām katastrofām, 
tirdzniecības politikas atbalstīšanā, 
ekonomikas diplomātijā un ekonomiskajā 
sadarbībā, kā arī digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšanā un Savienības 
politikas jomu starptautiskās dimensijas 
sekmēšanā. Veicinot savas intereses, 
Savienībai būtu jāievēro un jāsekmē augstu 
sociālo un vides standartu, tiesiskuma, 
starptautisko tiesību un cilvēktiesību 
ievērošanas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Heidi Hautala
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 
jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp 
neatbilstīgās migrācijas un iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanu. Diferenciācija un uzlabota 
savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju.

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 
jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp iedzīvotāju 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanu. Diferenciācija un 
uzlabota savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 
25 % no Savienības budžeta izdevumiem, 

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, veicinot vides 
ilgtspēju atbilstīgi LES 11. pantam un 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu Savienības 
politikā integrēt rīcību klimata un vides 
jomā un palīdzēt sasniegt vispārēju mērķi, 
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kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 25 % no tās 
kopējā finansējuma klimata jomas 
mērķiem. Attiecīgās darbības tiks noteiktas 
šīs regulas īstenošanas gaitā, un kopējais 
ieguldījums no šīs regulas būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtējumos un pārskatīšanas 
procesos.

proti, 50 % no Savienības budžeta 
izdevumiem, kas paredzēti klimata un ar 
vidi saistītu mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 45 % no tās 
kopējā finansējuma klimata jomas un ar 
vidi saistītiem mērķiem. Tas ietver 10 % 
mērķi no regulas kopējā finansējuma 
bioloģiskajai daudzveidībai. Attiecīgās 
darbības tiks noteiktas šīs regulas 
īstenošanas gaitā, un kopējais ieguldījums 
no šīs regulas būtu jāiekļauj attiecīgajos 
izvērtējumos un pārskatīšanas procesos. 
Savienības rīcībai šajā jomā būtu 
jāatbalsta Parīzes nolīguma un Rio 
konvenciju ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, un 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuve starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt neatbilstīgās migrācijas 
pamatcēloņus, uzlabot robežu pārvaldību 
un veikt pasākumus cīņā pret neatbilstīgo
migrāciju, cilvēku tirdzniecību un migrantu 
kontrabandu, un vajadzības gadījumā 
strādāt pie atgriešanas, atpakaļuzņemšanas 
un reintegrācijas, pamatojoties uz 
savstarpēju pārskatatbildību un pilnībā 
ievērojot humanitārās un cilvēktiesību 
saistības. Tādējādi trešo valstu efektīvai 
sadarbībai ar Savienību šajā jomā 
vajadzētu būt šīs regulas vispārējo principu 
neatņemamai sastāvdaļai. Lai nodrošinātu, 

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, un 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuve starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt neatbilstīgās migrācijas 
pamatcēloņus, uzlabot robežu pārvaldību 
un veikt pasākumus cīņā pret iedzīvotāju 
piespiedu migrāciju un pārvietošanu, 
cilvēku tirdzniecību un migrantu 
kontrabandu, un vajadzības gadījumā 
strādāt pie atgriešanas, atpakaļuzņemšanas 
un reintegrācijas, pamatojoties uz 
savstarpēju pārskatatbildību un pilnībā 
ievērojot humanitārās un cilvēktiesību 
saistības. Tādējādi trešo valstu efektīvai 
sadarbībai ar Savienību šajā jomā 
vajadzētu būt šīs regulas vispārējo principu 
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ka attīstības palīdzība atbalsta 
partnervalstis efektīvākā migrācijas 
pārvaldīšanā, ir svarīga lielāka saskaņotība 
starp migrācijas un attīstības sadarbības 
politiku. Šai regulai būtu jāsekmē 
koordinēta, holistiska un strukturēta pieeja 
migrācijai, maksimāli palielinot sinerģiju 
un izmantojot vajadzīgos ietekmes 
līdzekļus.

neatņemamai sastāvdaļai. Lai nodrošinātu, 
ka attīstības palīdzība atbalsta 
partnervalstis efektīvākā migrācijas 
pārvaldīšanā, ir svarīga lielāka saskaņotība 
starp migrācijas un attīstības sadarbības 
politiku. Šai regulai būtu jāsekmē 
koordinēta, holistiska un strukturēta pieeja 
migrācijai, maksimāli palielinot sinerģiju 
un izmantojot vajadzīgos ietekmes 
līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Šai regulai būtu jādod Savienībai 
iespēja reaģēt uz problēmām, vajadzībām 
un iespējām saistībā ar migrāciju, 
papildinot Savienības migrācijas politiku. 
Lai sekmētu šo mērķi un neskarot 
neparedzētus apstākļus, 10 % no tās 
finansējuma ir paredzēts veltīt 
neatbilstīgas migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu risināšanai un 
migrācijas vadības un pārvaldības 
atbalstīšanai, tostarp bēgļu un migrantu 
tiesību aizsardzībai šīs regulas mērķu 
ietvaros.

(30) Šai regulai būtu jādod Savienībai 
iespēja reaģēt uz problēmām, vajadzībām 
un iespējām saistībā ar migrāciju, 
papildinot Savienības migrācijas politiku. 
Lai sekmētu šo mērķi un neskarot 
neparedzētus apstākļus, 10 % no tās 
finansējuma ir paredzēts veltīt iedzīvotāju 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai un migrācijas 
vadības un pārvaldības atbalstīšanai, 
tostarp bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai šīs regulas mērķu ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu. Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu iedzīvotāju 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
sociālekonomisko pamatcēloņu risināšanu. 
Īpaša uzmanība būtu jāvelta valstīm, kas 
identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) EFIA+ būtu maksimāli jāpalielina 
finansējuma papildvērtība, jārisina 
problēmas saistībā ar tirgus nepilnībām un 
neoptimālu situāciju investīciju jomā, 
jānodrošina inovatīvi produkti un
jāpiesaista privātā sektora līdzekļi. Privātā 
sektora iesaistīšanai Savienības sadarbībā 
ar partnervalstīm, izmantojot EFIA+, būtu 
jānodrošina izmērāma papildu ietekme uz 
attīstību, neizkropļojot tirgu, un tai 

(35) EFIA+ būtu maksimāli jāpalielina 
finansējuma papildvērtība, jārisina 
problēmas saistībā ar tirgus nepilnībām un 
neoptimālu situāciju investīciju jomā, 
jānodrošina inovatīvi produkti un 
jāpiesaista privātā sektora līdzekļi, lai 
optimizētu privātā finansējuma 
ieguldījumu vietējā ilgtspējīgā attīstībā. 
Privātā sektora iesaistīšanai Savienības 
sadarbībā ar partnervalstīm, izmantojot 



PE631.781v01-00 8/22 AM\1170668LV.docx

LV

vajadzētu būt izmaksu ziņā efektīvai un 
tādai, kas balstās uz savstarpēju 
pārskatatbildību un riska un izmaksu 
dalīšanu. EFIA+ būtu jādarbojas kā vienas 
pieturas aģentūrai, kas saņem finansēšanas 
priekšlikumus no finanšu iestādēm un 
publiskiem vai privātiem ieguldītājiem un 
sniedz visdažādāko finansiālo atbalstu 
atbilstīgām investīcijām.

EFIA+, būtu jānodrošina izmērāma papildu 
ietekme uz attīstību, pilnībā ievērojot vides
apsvērumus un vietējo kopienu tiesības un 
iztikas avotus un neizkropļojot vietējo 
tirgu ar negodīgu konkurenci attiecībā 
pret vietējiem ekonomikas dalībniekiem. 
Tai vajadzētu būt izmaksu ziņā efektīvai un 
tādai, kas balstās uz savstarpēju 
pārskatatbildību un riska un izmaksu 
dalīšanu. EFIA+ būtu jādarbojas kā vienas 
pieturas aģentūrai, kas saņem finansēšanas 
priekšlikumus no finanšu iestādēm un 
publiskiem vai privātiem ieguldītājiem un 
sniedz visdažādāko finansiālo atbalstu 
atbilstīgām investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības 
un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 
21. pantā.

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības, 
principus un intereses pasaulē, lai 
sasniegtu Savienības ārējās darbības 
mērķus un principus, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā un LESD 208. un 
11. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vismaz 92 % no izdevumiem 
saskaņā ar šo regulu atbilst oficiālās 
attīstības palīdzības kritērijiem, kurus 
noteikusi Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja.

3. Vismaz 97 % no izdevumiem 
saskaņā ar šo regulu atbilst oficiālās 
attīstības palīdzības kritērijiem, kurus 
noteikusi Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 68 000 miljoni EUR
ģeogrāfiskajām programmām:

a) 71 100 miljoni EUR 
ģeogrāfiskajām programmām:

Or. en

Grozījums Nr. 91
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Subsahāras Āfrika –vismaz 
32 000 miljoni EUR,

– Subsahāras Āfrika – vismaz 
35 100 miljoni EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 92
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cilvēktiesības un demokrātija –
1 500 miljoni EUR,

– cilvēktiesības un demokrātija –
3000 miljoni EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 93
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas – 1 500 miljoni EUR,

– pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas – 2800 miljoni EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 94
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stabilitātes un miera veicināšana –
1 000 miljoni EUR,

– miera, konfliktu novēršanas un 
stabilitātes veicināšana – 2000 miljoni 
EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 95
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– globālās problēmas – 3 000 miljoni 
EUR,

– globālās problēmas – 5800 miljoni 
EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 96
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dzimumu līdztiesības un sieviešu 
iespēju veicināšana – 1000 miljoni EUR,

Or. en

Grozījums Nr. 97
Heidi Hautala

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 4 000 miljoni EUR ātrās reaģēšanas 
darbībām.

c) 6100 miljoni EUR ātrās reaģēšanas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no kā 4600 miljoni EUR –
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reaģēšanai krīzes situācijā, kā noteikts 
4. panta 4. punkta a) apakšpunktā un 
IV PIELIKUMA pirmajā daļā,

Or. en

Grozījums Nr. 99
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Indikatīvi 10 % no finansējuma, kas 
paredzēts 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, lai papildinātu 12. pantā 
minētos valstu finanšu piešķīrumus, piešķir 
I pielikumā uzskaitītajām partnervalstīm 
nolūkā īstenot uz darbības rādītājiem 
balstīto pieeju. Lēmumus par 
piešķīrumiem, kas balstīti uz darbības 
rādītājiem, pieņem, pamatojoties uz minēto 
partnervalstu virzību ceļā uz demokrātiju, 
cilvēktiesībām, tiesiskumu, sadarbību 
migrācijas jomā, ekonomikas pārvaldību 
un reformām. Partnervalstu progresu 
izvērtē katru gadu.

1. Indikatīvi 10 % no finansējuma, kas 
paredzēts 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, lai papildinātu 12. pantā 
minētos valstu finanšu piešķīrumus, piešķir 
I pielikumā uzskaitītajām partnervalstīm 
nolūkā īstenot uz darbības rādītājiem 
balstīto pieeju. Lēmumus par 
piešķīrumiem, kas balstīti uz darbības 
rādītājiem, pieņem, pamatojoties uz minēto 
partnervalstu virzību ceļā uz demokrātiju, 
cilvēktiesībām, tiesiskumu, ekonomikas 
pārvaldību un reformām. Partnervalstu 
progresu izvērtē katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
22. pants – 7. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iemaksas izmaksu segšanai par 
valstu līdzdalību Savienības programmās 
un darbībās, kuras īsteno Savienības 
aģentūras un struktūras, kā arī struktūras 
vai personas, kurām uzticēta konkrētu 
darbību īstenošana kopējās ārpolitikas un 

e) iemaksas izmaksu segšanai par 
valstu līdzdalību Savienības programmās 
un darbībās, kuras īsteno Savienības 
aģentūras un struktūras;
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drošības politikas ietvaros saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Heidi Hautala

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu 
neatbilstīgās migrācijas sociālekonomisko 
pamatcēloņu risināšanu, saskaņā ar 
attiecīgajiem indikatīvās plānošanas 
dokumentiem. Īpašu uzmanību velta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko un vides 
izturētspēju partnervalstīs ar īpašu uzsvaru 
uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un uz 
to mazināšanu, nabadzības izskaušanu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
pienācīgu darbvietu radīšanu, 
ekonomiskajām iespējām, prasmēm un 
uzņēmējdarbību, sociālekonomiskajām 
nozarēm, kooperatīviem, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. Īpašu 
uzmanību velta valstīm, kas identificētas 
kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm, priekšroku dodot vietējiem 
ekonomikas dalībniekiem. EFIA+ 
neizmanto, lai aizstātu valdības atbildību 
par svarīgu sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumu likmes diapazons ir no 9 % līdz 
50 % atkarībā no operāciju veida.

Uzkrājumu likmes diapazons ir no 9 % līdz 
50 % atkarībā no operāciju veida. 
Izmantojot īpašu budžeta pozīciju 
ikgadējās budžeta procedūras satvarā vai 
izmantojot budžeta pārvietojumus, no ES 
budžeta tiek piešķirta maksimālā summa 
10 miljardu EUR apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošina finansiālo un attīstības 
papildināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ievēro Pusanas Partnerībā 
efektīvai attīstības sadarbībai izklāstītos 
un Nairobi 2016. gadā atkārtoti 
apstiprinātos attīstības efektivitātes 
principus, tostarp atbildību, saskaņošanu, 
koncentrēšanos uz rezultātiem, 
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pārredzamību un savstarpēju 
pārskatatbildību, kā arī atbalsta 
atsaistīšanas mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievēršas jomām, kurās 
nepārprotami pastāv tirgus nepilnības, 
novirza privāto kapitālu uz jomām, kurās 
tūkst investīciju, un koncentrē uzmanību 
uz riska jomām, kas nespēj piesaistīt tikai 
privātās investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) tiek īstenotas, pilnībā ievērojot 
cilvēktiesību konvencijas, ESAO 
Pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem, ANO Vadošos principus 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, SDO 
konvencijas un standartus un ANO 
Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) Māstrihtas principi attiecībā uz 
valstu ekstrateritoriālajām saistībām 
ekonomikas, sociālo un kultūras tiesību 
jomā un FAO Brīvprātīgi piemērojamās 
pamatnostādnes par atbildīgu par zemes, 
zivju akvatorijas un mežu īpašumtiesību 
pārvaldību saistībā ar valsts pārtikas 
nodrošinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgie partneri atbilst noteikumiem un 
nosacījumiem, kas paredzēti Finanšu 
regulas 62. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 
Attiecībā uz struktūrām, ko reglamentē 
dalībvalsts vai trešās valsts privāttiesības, 
kuras ir veikušas iemaksas Ārējās 
darbības garantijā saskaņā ar šīs regulas 
28. pantu, priekšroka tiek dota struktūrām, 
kas sniedz informāciju par vides, sociālās 
un korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Atbilstīgie partneri atbilst noteikumiem un 
nosacījumiem, kas paredzēti Finanšu 
regulas 62. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 
Attiecībā uz struktūrām, ko reglamentē 
dalībvalsts vai trešās valsts privāttiesības, 
priekšroka tiek dota struktūrām, kas sniedz 
informāciju par vides, sociālās un 
korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
27. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Darbības, kuras atbalsta ar Ārējās 
darbības garantiju, Komisija novērtē pēc 
atbilstības kritērijiem, kas izklāstīti 2. un 
3. punktā, pēc iespējas izmantojot 
atbilstīgo partneru esošās rezultātu 
mērīšanas sistēmas. Komisija katru gadu 
publicē tās veiktā novērtējuma rezultātus 
par katru investīciju logu.

8. Darbības, kuras atbalsta ar Ārējās 
darbības garantiju, Komisija novērtē pēc 
atbilstības kritērijiem, kas izklāstīti 2. un 
3. punktā. Komisija izstrādā un publicē 
rādītāju kopsavilkumu, ko īstenošanas 
partneri izmanto projektu atlasei un ko 
Eiropas Komisija izmanto, lai pārbaudītu, 
vai projektu atlasē ir tikusi nodrošināta 
pienācīga rūpība, nolūkā garantēt 
neatkarīgu un pārredzamu novērtējumu 
par to, kā potenciāli un faktiski izmanto 
ES garantiju saskaņā ar 27. panta 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Komisija katru gadu publicē tās veiktā 
novērtējuma rezultātus par visiem 
garantijas instrumentiem un atsevišķiem 
projektiem attiecībā uz katru investīciju 
logu.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma to veiktās 
iemaksas var asignēt darbību uzsākšanai 
konkrētos reģionos, valstīs, nozarēs vai 
esošajos investīciju logos.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma to veiktās 
iemaksas var apsvērt kā asignējamas
darbību uzsākšanai konkrētos reģionos, 
valstīs, nozarēs vai esošajos investīciju 
logos.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) skaidru procedūru, saskaņā ar ko 
Eiropas Komisija veic kvalitātes pārbaudi 
par to, vai īstenošanas partneri ir 
atsevišķu projektu līmenī nodrošinājuši 
pienācīgu rūpību, tostarp saistībā ar ex-
ante novērtējumiem par ietekmi uz 
cilvēktiesībām un vidi, un prasa 
īstenošanas partneriem sniegt 
precizējumus un veikt korekcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
29. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbilstīgie partneri pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai jebkādu 
papildu informāciju, kas nepieciešama, lai 
Komisija izpildītu no šīs regulas izrietošās 
saistības.

7. Atbilstīgie partneri pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai jebkādu 
papildu informāciju, kas nepieciešama, lai 
Komisija izpildītu no šīs regulas izrietošās 
saistības, it īpaši attiecībā uz tādu 
ieteikumu īstenošanu, kuri sniegti ex ante 
novērtējumā par ietekmi uz cilvēktiesībām 
un vidi, un citiem atlases kritērijiem, kas 
uzskaitīti 27. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
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Sūdzību un tiesiskās aizsardzības 
mehānisms

Eiropas Komisija saskaņā ar šīs regulas 
IV nodaļu izveido visiem projektiem 
paredzētu centralizētu ES sūdzību 
mehānismu. Šis sūdzību mehānisms ir 
tieši atvērts ieinteresētajām personām, ko 
skar darbības, un ieinteresētajām 
personām, kuras ir neapmierinātas ar to, 
kā viņu sūdzību ir izskatījuši partneru 
sūdzību mehānismi. Komisija un Eiropas 
Savienības delegācijas savās tīmekļa 
vietnēs un ar projektiem saistītajos 
dokumentos publicē tiešas atsauces uz to 
attiecīgo partneru sūdzību mehānismiem, 
kuri ir parakstījuši nolīgumus ar 
Komisiju, un uz centralizēto ES sūdzību 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējumu ģeogrāfiskajām programmām, 
kas minēts 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, drīkst izmantot iemaksu 
veikšanai Eiropas un citu attīstības 
finansēšanas iestāžu kapitāla dotācijās.

Finansējumu ģeogrāfiskajām programmām, 
kas minēts 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, drīkst izmantot iemaksu 
veikšanai Eiropas attīstības finansēšanas 
iestāžu kapitāla dotācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
36. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija savā tīmekļa vietnē 
publicē informāciju par finansēšanas un 
investīciju operācijām, tostarp individuālā 
un projektu līmenī, un visu EFIA+ 
garantijas nolīgumu būtiskos elementus, 
tostarp informāciju par atbilstīgo 
partneru juridisko identitāti, 
paredzamajiem attīstības ieguvumiem un 
sūdzību procedūrām, ņemot vērā 
konfidenciālas informācijas un sensitīvas 
komercinformācijas aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Heidi Hautala

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar atbilstīgo partneru 
pārredzamības politiku un Savienības 
noteikumiem par datu aizsardzību un par 
piekļuvi dokumentiem un informācijai 
atbilstīgie EFIA+ partneri savās tīmekļa 
vietnēs proaktīvi un sistemātiski dara 
publiski pieejamu informāciju par visām 
finansēšanas un investīciju operācijām, 
uz kurām attiecas Garantiju fonds ārējai
darbībai, jo īpaši par veidu, kādā minētās 
operācijas sekmē šīs regulas mērķu un 
prasību izpildi. Šādu informāciju sniedz 
sadalītu pa projektiem. Saistībā ar šādu 
informāciju vienmēr tiek ņemta vērā 
konfidenciālas informācijas un sensitīvas 
komercinformācijas aizsardzība. 
Atbilstīgie partneri Savienības atbalstu arī 
atspoguļo visā informācijā, ko tie publicē 
par finansēšanas un investīciju 
operācijām, uz kurām saskaņā ar šo 
regulu attiecas Garantiju fonds ārējai 
darbībai.
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Or. en

Grozījums Nr. 117
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ operācijas, par kurām ir tiesības 
saņemt atbalstu, izmantojot Ārējās darbības 
garantiju, ir jo īpaši vērstas uz šādām 
prioritārām jomām:

EFIA+ operācijas, par kurām ir tiesības 
saņemt atbalstu, izmantojot Ārējās darbības 
garantiju, ir jo īpaši vērstas uz 
prioritārajām jomām, kuras uzskaitītas 
1. punktā un neietver 1.a punktā minētās 
finansēšanas un investīciju darbības:

1. Atbilstīgas darbības ir darbības, kas:

Or. en

Grozījums Nr. 118
Heidi Hautala

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neatbilstīgas darbības ir darbības, 
kas:

a) ir saistītas ar militāro vai drošības 
sektoru;

b) atbalsta kodolenerģijas attīstīšanu;

c) padziļina palikšanu "fosilā kurināmā 
un oglekļa slazdā";

d) ir ar nozīmīgām ārējām izmaksām 
vides jomā;

e) veicina ģenētiski modificētu sēklu 
izmantošanu;

f) veicina liela mēroga rūpniecisku 
monokultūras lauksaimniecību;
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g) ir saistītas ar ļoti lieliem aizsprostiem;

h) tiek īstenotas nozarēs vai projektos, 
kuri var apdraudēt cilvēktiesības 
partnervalstīs, piemēram, saistībā ar 
zemes sagrābšanu un iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanu. Īstenošanas 
partneri sagatavo publiski pieejamus ex-
ante novērtējumus par ietekmi uz 
cilvēktiesībām un vidi, lai apzinātu šādus 
riskus, pienācīgi ņemot vērā skarto 
kopienu brīvas un iepriekšēji informētas 
piekrišanas (FPIC) principu.

Or. en
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