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Grozījums Nr. 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 209., 212. pantu un 
322. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 208., 209., 212. pantu 
un 322. panta 1. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktu attiecībās ar 
pārējo pasauli Savienībai būtu jāatbalsta 
un jāpopularizē savas vērtības un 
intereses un jāsekmē savu pilsoņu 
aizsardzība. Tai būtu jāveicina miers, 
drošība, ilgtspējīga Zemes attīstība, 
solidaritāte un savstarpēja cieņa starp 
tautām, brīva un godīga tirdzniecība, 
nabadzības izskaušana un cilvēktiesību 
un jo īpaši bērnu tiesību aizsardzība, kā 
arī starptautisko tiesību normu stingra 
ievērošana un attīstība, tostarp respektējot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienības 
starptautiskās darbības virzītājspēkam 
vajadzētu būt principiem, kuri ir 
iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un 
paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt 
visā pasaulē, proti, demokrātijai, 
tiesiskumam, universālu un nedalāmu 
cilvēktiesību un pamatbrīvību principam, 
cilvēka cieņas neaizskaramībai, 
vienlīdzības un solidaritātes principam, kā 
arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu un starptautisko tiesību 
ievērošanai. Savienībai būtu jānodrošina 
konsekvence savas ārējās darbības 
dažādās jomās, kā arī šo jomu un pārējās 
politikas savstarpēja konsekvence. 
Savienībai būtu jātiecas sasniegt augstu 
sadarbības līmeni visās starptautisko 
attiecību jomās. Plašajam to darbību 
klāstam, kuru īstenošanu nodrošina šī
regula, būtu jāsekmē minētajā Līguma 
pantā noteiktie mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāintegrē vides aizsardzības prasības, 
it sevišķi lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Or. en
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Grozījums Nr. 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
-1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. panta 1. punktu Savienībai 
būtu jāveido īpašas attiecības ar 
kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības un 
labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā 
ir Savienības vērtības un kuru raksturo 
ciešas un miermīlīgas, uz sadarbību 
balstītas attiecības.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
-1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam, ko 2015. gadā pieņēma 
visas Apvienoto Nāciju Organizācijas 
valstis, paredz kopīgu plānu miera un 
labklājības panākšanai cilvēkiem un 
planētai tagad un turpmāk. Nosakot 
17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, ir atzīts, 
ka nabadzības izskaušanai, kas ir pirmais 
ilgtspējīgas attīstības mērķis, un pārējo 
nenodrošinātības veidu izskaušanai 
jānotiek roku rokā ar stratēģijām, kas 
izstrādātas, lai uzlabotu veselības aprūpi 
un izglītību, samazinātu nevienlīdzību un 
sekmētu ekonomikas izaugsmi, vienlaikus 
risinot klimata pārmaiņu problēmu un 
veicot darbu okeānu un mežu 
saglabāšanas jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt finanšu 
sistēmu, lai atbalstītu Savienības vērtību
un interešu aizstāvēšanu un veicināšanu
pasaulē saskaņā ar mērķiem un 
principiem, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā, ietverot pamattiesību un 
principu ievērošanu, kā arī cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma aizsardzību 
un veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, palīdzēt izskaust 
nabadzību, apkarot visus nevienlīdzības 
veidus un 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, kā arī Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt 
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. Būtu jānorāda, ka pašas 
Eiropas Savienības īstenotajā iekšpolitikā 
vērtības, ko tā vēlas apliecināt 
starptautiskā līmenī, bieži tiek iznīcinātas.

Or. fr

Grozījums Nr. 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt 
nodrošināt un veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un vides un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, apkarot klimata pārmaiņas, 
izskaust nabadzību un apkarot 
nevienlīdzību, ņemot vērā Savienības 
vērtības un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
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principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8.,
21. un 208. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, palīdzēt izskaust 
nabadzību un apkarot nevienlīdzību, kā 
arī 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.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt un 
veicināt Savienības vērtības un intereses 
pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās 
darbības mērķus un principus, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 

(1) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, palīdzēt izskaust 
nabadzību un apkarot visus nevienlīdzības 
veidus, kā arī nodrošināt un veicināt 
Savienības vērtības un intereses pasaulē, 
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5. punktā, 8. un 21. pantā. lai sasniegtu Savienības ārējās darbības 
mērķus un principus, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Doru-Claudian Frunzulică

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt 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) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, palīdzēt izskaust 
nabadzību un apkarot visus nevienlīdzības 
veidus, kā arī 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.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt un 
veicināt Savienības vērtības un intereses
pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās 
darbības mērķus un principus, kā noteikts 

(1) Programmas "Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments" ("Instruments") 
vispārējam mērķim vajadzētu būt 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības, 
principus un pamatintereses pasaulē, lai 
sasniegtu Savienības ārējās darbības 
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Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
5. punktā, 8. un 21. pantā.

mērķus un principus, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci, 
un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu jāsekmē 
minētajā Līguma pantā noteiktie mērķi.

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienības 
starptautiskās darbības virzītājspēks ir 
principi, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi, 
attīstību un paplašināšanos un kurus tā 
tiecas veicināt visā pasaulē, proti, 
demokrātija, tiesiskums, universāls un 
nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību 
princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, 
vienlīdzības un solidaritātes princips, kā 
arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu un starptautisko tiesību 
ievērošana. Savienība tiecas nodrošināt 
konsekvenci savas ārējās darbības dažādās 
jomās, kā arī šo jomu un pārējās politikas 
savstarpēju konsekvenci, un tiecas sasniegt 
augstu sadarbības līmeni visās 
starptautisko attiecību jomās. Plašajam to 
darbību klāstam, kuras šīs regulas dēļ ir 
iespējams veikt, būtu jāsekmē minētajā 
Līguma pantā noteiktie mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci, 
un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu 
jāsekmē minētajā Līguma pantā noteiktie 
mērķi.

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienība nodrošina 
saskaņotību un konsekvenci ES ārējās 
darbības dažādajos mērķos un politikas 
virzienos, kā arī pārējā politikā. 
Nodrošinot augstu koordinācijas līmeni, 
būtu jāpanāk papildināmība ar citiem 
ārējās finansēšanas instrumentiem, it 
sevišķi Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III). Šajā regulā būtu 
jānosaka mērķi un jāparedz darbības 
nolūkā īstenot noteikumus un vērtības, 
balstoties uz ES ārpolitiku un augstu 
sadarbības līmeni visās starptautisko 
attiecību jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci, 
un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu jāsekmē 
minētajā Līguma pantā noteiktie mērķi.

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci, 
un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās, tostarp 
kultūras jomā. Plašajam to darbību 
klāstam, kuras šīs regulas dēļ ir iespējams 
veikt, būtu jāsekmē minētajā Līguma pantā 
noteiktie mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Cilvēktiesības ir viens no ES ārējo 
darbību pamatprincipiem. Šim 
instrumentam cita starpā būtu jānosaka 
mērķis veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, demokrātiju, tiesiskumu, 
pamatbrīvības, cilvēka cieņas, līdztiesības 
un solidaritātes ievērošanu un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principu un 
starptautisko tiesību ievērošanu, 
vienlaikus integrējot cilvēktiesību 
principus visās pārējās darbībās, kuras 
paredz šī regula un kuras īsteno ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. pantu Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu 
labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, 
kuras pamatā ir Savienības vērtības un 
kuru raksturo ciešas un mierīgas, uz 
sadarbību balstītas attiecības. Šai regulai 
vajadzētu palīdzēt sasniegt šādu mērķi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērums netiek svītrots; tas ir ietverts tekstā iepriekš.

Grozījums Nr. 406
Doru-Claudian Frunzulică
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. pantu Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu 
labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, 
kuras pamatā ir Savienības vērtības un 
kuru raksturo ciešas un mierīgas, uz 
sadarbību balstītas attiecības. Šai regulai 
vajadzētu palīdzēt sasniegt šādu mērķi.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. pantu Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izskaustu 
nevienlīdzību, novērstu dzimumu 
līdztiesības nepietiekamību un izveidotu 
labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, 
kuras pamatā ir Savienības vērtības un 
kuru raksturo ciešas un mierīgas, uz 
sadarbību balstītas attiecības. Šai regulai 
vajadzētu palīdzēt sasniegt šādu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. pantu Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu 
labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, 
kuras pamatā ir Savienības vērtības un 
kuru raksturo ciešas un mierīgas, uz 
sadarbību balstītas attiecības. Šai regulai 
vajadzētu palīdzēt sasniegt šādu mērķi.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 8. pantu Savienība uztur īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu 
labklājības, tiesību, principu un labu 
kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir 
Savienības vērtības un kuru raksturo ciešas 
un mierīgas, uz sadarbību balstītas 
attiecības. Šai regulai vajadzētu palīdzēt 
sasniegt šādu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Doru-Claudian Frunzulică

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana. Savienības politika attīstības 
sadarbības jomā palīdz sasniegt arī 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
tos, kas paredzēti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību.

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana, un šim mērķim būtu 
jāpapildina un jāpastiprina dalībvalstu 
attīstības sadarbības politikas virzieni. 
Savienības politika attīstības sadarbības 
jomā palīdz sasniegt arī Savienības ārējās 
darbības mērķus, jo īpaši tos, kas paredzēti 
Līguma par Eiropas Savienību 21. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana. Savienības politika attīstības 
sadarbības jomā palīdz sasniegt arī 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
tos, kas paredzēti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību.

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana. Savienības politika attīstības 
sadarbības jomā palīdz sasniegt arī 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
tos, kas paredzēti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu, kultūras, izglītības
un vides attīstību, lai sasniegtu galveno 
mērķi – izskaustu nabadzību un saglabātu 
ilgstošu mieru, novērstu konfliktus un 
stiprinātu starptautisko drošību, kā 
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noteikts LES 21. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana. Savienības politika attīstības 
sadarbības jomā palīdz sasniegt arī 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
tos, kas paredzēti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību.

(4) Savienības politikas attīstības 
sadarbības jomā galvenais mērķis, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pantā, ir nabadzības 
mazināšana un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušana, kas pašlaik joprojām ir pilnīgi 
nesasniedzams mērķis. Savienības politika 
attīstības sadarbības jomā palīdz sasniegt 
arī Savienības ārējās darbības mērķus, jo 
īpaši tos, kas paredzēti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, proti, veicināt 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu 
nabadzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Nabadzība attiecas uz visām 
jomām, kurās jebkura dzimuma cilvēki ir 
trūcīgi un dažādās sabiedrībās un 
kontekstos tos uztver kā nespējīgus. 
Nabadzības pamatdimensijas ir 
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ekonomiskās, cilvēciskās, sociāli 
kulturālās un aizsardzības spējas. 
Nabadzība ir saistīta ar cilvēka spējām, 
piemēram, patēriņa un pārtikas 
nodrošinājumu, veselību, izglītību, 
tiesībām, iespējām tikt uzklausītam, 
cilvēka drošību, jo īpaši nabadzīgajiem, 
cieņu un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību. Tādēļ nabadzības 
izskaušana būs sekmīga tikai tad, ja 
vienlīdz liela uzmanība tiks pievērsta 
investēšanai cilvēkos (pirmkārt un 
galvenokārt veselības aprūpē un izglītībā, 
kā arī HIV/AIDS jomā, dabas resursu 
(piemēram, mežu, ūdens, jūras resursu un 
augsnes) aizsardzībā, lai saglabātu iztikas 
avotus lauku apgabalos)) un investēšanai 
labklājības veidošanā (uzsvaru liekot uz 
tādiem jautājumiem kā uzņēmējdarbība, 
darbvietu radīšana, piekļuve 
aizdevumiem, īpašumtiesības un 
infrastruktūra). Visu attīstības norišu 
pamatā ir iespēju nodrošināšana 
sievietēm, un dzimumu līdztiesībai 
vajadzētu būt visu politikas stratēģiju 
pamataspektam.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība nodrošina politikas 
saskaņotību attīstības jomā, kā to paredz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. pants. Savienībai būtu jāņem vērā 
attīstības sadarbības mērķi tajās politikas 
jomās, kuras, visticamāk, ietekmēs 
jaunattīstības valstis, kas būs izšķiroši 
svarīgs elements stratēģijā ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai, kuri noteikti 
ANO 2015. gada septembrī pieņemtajā 

(5) Savienība nodrošina politikas 
saskaņotību attīstības jomā, kā to paredz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. pants. Savienībai būtu jāņem vērā 
attīstības sadarbības mērķi tajās politikas 
jomās, kuras, visticamāk, ietekmēs 
jaunattīstības valstis, kas būs izšķiroši 
svarīgs elements stratēģijā ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai, kuri noteikti 
ANO 2015. gada septembrī pieņemtajā 
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Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam (“programma 
2030. gadam”)45. Lai nodrošinātu politikas 
saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai, kā 
noteikts programmā 2030. gadam, ir jāņem 
vērā tas, kā ilgtspējīgu attīstību ietekmē 
visas politikas stratēģijas visos līmeņos –
valstīs, Savienībā, citās valstīs un pasaulē.

Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam ("programma 
2030. gadam")45. Lai nodrošinātu politikas 
saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai, kā 
noteikts programmā 2030. gadam, ir jāņem 
vērā tas, kā ilgtspējīgu attīstību ietekmē 
visas politikas stratēģijas visos līmeņos –
valstīs, Savienībā, citās valstīs un pasaulē. 
Savienībai būtu arī jāanalizē visu 
politikas virzienu ietekme uz konfliktu 
dinamiku, veicinot pieeju, kas 
kontekstuāli izprot konfliktu un balstās uz 
rūpīgu konflikta analīzi visās darbībās un 
programmās, kuras paredz šī regula, lai 
nepieļautu negatīvu ietekmi un maksimāli 
palielinātu pozitīvu ietekmi.

_________________ _________________

45 “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam”, kas 
tika pieņemta ANO ilgtspējīgas attīstības 
samitā 2015. gada 25. septembrī 
(A/RES/70/1).

45 "Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam", kas 
tika pieņemta ANO ilgtspējīgas attīstības 
samitā 2015. gada 25. septembrī 
(A/RES/70/1).

Or. en

Grozījums Nr. 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Savienība ir cieši apņēmusies 
atbalstīt dzimumu līdztiesību, kas ir viena 
no cilvēktiesībām, sociālā taisnīguma 
jautājums un Savienības ārpolitikas 
pamatvērtība. LESD 8. pantā ir paredzēta 
dzimumu līdztiesības principa integrēšana 
visās ES darbībās. Lai nodrošinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai, ir jāpiešķir pietiekami resursi 
un jānodrošina pārredzamība attiecībā uz 
budžeta pozīcijām, kas paredzētas 
dzimumu līdztiesības veicināšanai un 
cīņai pret diskrimināciju dzimuma dēļ.
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Or. en

Grozījums Nr. 414
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. 
Programma 2030. gadam, kuras centrālā 
ass ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir 
pārveidojošs satvars, kura mērķis ir 
izskaust nabadzību un panākt ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē. Tās darbības joma 
ir universāla un tā sniedz visaptverošu 
kopīgu rīcības satvaru, kas attiecas uz 
Savienību, tās dalībvalstīm un tās 
partneriem. Tajā ir līdzsvarota ilgtspējīgas 
attīstības ekonomiskā, sociālā un vides 
dimensija, atzīstot svarīgās savstarpējās 
saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo 
regulu, īpaša uzmanība būtu jāvelta 
savstarpējām saiknēm ilgtspējīgas 
attīstības mērķu starpā un integrētām 
darbībām, kas var radīt papildu 
ieguvumus un īstenot vairākus mērķus 
saskaņotā veidā.

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem un vērtībām, 
kuras galvenais princips ir multilaterālisms 
un kuras centrā ir Apvienoto Nāciju 
Organizācija. Šajā nolūkā šīs regulas 
politikas satvaram būtu jābalstās uz 
Eiropas un starptautiskiem nolīgumiem, 
tostarp programmu 2030. gadam, Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām,
Adisabebas rīcības programmu, Globālo 
Eiropas Savienības ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģiju un jauno 
Eiropas Konsensu par attīstību.

_________________
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57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 
22. aprīlī.

58 “Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālajā 
asamblejā 2015. gada 27. jūlijā 
(A/RES/69/313).

Or. en

Grozījums Nr. 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 
kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē, 
kā arī veicināt mierpilnu, taisnīgu un 
iekļaujošu sabiedrību. Tās darbības joma 
ir universāla un tā sniedz visaptverošu 
kopīgu rīcības satvaru, kas attiecas uz 
Savienību, tās dalībvalstīm un tās 
partneriem. Tajā ir līdzsvarota ilgtspējīgas 
attīstības ekonomiskā, sociālā un vides 
dimensija, atzīstot svarīgās savstarpējās 
saiknes starp tās mērķiem un uzdevumiem. 
Programmas 2030. gadam mērķis ir 
nevienu nepamest novārtā, un tā cenšas 
pirmos sasniegt tos, kas ir visvairāk atstāti 
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Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
īpaša uzmanība būtu jāvelta savstarpējām 
saiknēm ilgtspējīgas attīstības mērķu starpā 
un integrētām darbībām, kas var radīt 
papildu ieguvumus un īstenot vairākus 
mērķus saskaņotā veidā.

novārtā. Programmas 2030. gadam 
īstenošana tiks cieši koordinēta ar citām 
Savienības nozīmīgām starptautiskajām 
saistībām. Darbībās, kas veiktas saskaņā ar 
šo regulu, īpaša uzmanība būtu jāvelta 
savstarpējām saiknēm ilgtspējīgas attīstības 
mērķu starpā un integrētām darbībām, kas 
var radīt papildu ieguvumus un īstenot 
vairākus mērķus saskaņotā veidā,
neapdraudot citu mērķu sasniegšanu.

_________________ _________________

57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī. 57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī.

58 “Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

58 "Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma", pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

Or. en

Grozījums Nr.416
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 



AM\1172161LV.docx 21/162 PE632.090v01-00

LV

kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
īpaša uzmanība būtu jāvelta savstarpējām 
saiknēm ilgtspējīgas attīstības mērķu starpā 
un integrētām darbībām, kas var radīt 
papildu ieguvumus un īstenot vairākus 
mērķus saskaņotā veidā.

kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
būtu jāiedvesmojas no principiem un 
mērķiem, kas ietverti iepriekš minētajos 
nolīgumos, un īpaša uzmanība jāvelta 
savstarpējām saiknēm ilgtspējīgas attīstības 
mērķu starpā un integrētām darbībām, kas 
var radīt papildu ieguvumus un īstenot 
vairākus mērķus saskaņotā veidā.

_________________ _________________

57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī. 57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī.

58 “Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

58 "Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma", pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

Or. it

Pamatojums

Ir jāuzsver starptautisko nolīgumu lielāka nozīme ilgtspējīgas attīstības jomā.

Grozījums Nr. 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenie 
principi ir multilaterālisms un nāciju 
suverenitāte un kuras centrā ir Apvienoto 
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Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 
kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
īpaša uzmanība būtu jāvelta savstarpējām 
saiknēm ilgtspējīgas attīstības mērķu starpā 
un integrētām darbībām, kas var radīt 
papildu ieguvumus un īstenot vairākus 
mērķus saskaņotā veidā.

Nāciju Organizācija. Programma 
2030. gadam kopā ar Parīzes nolīgumu par 
klimata pārmaiņām57 un Adisabebas rīcības 
programmu58 ir starptautiskās kopienas 
atbilde uz globālajām problēmām un 
tendencēm saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. 
Programma 2030. gadam, kuras centrālā 
ass ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir 
pārveidojošs satvars, kura mērķis ir 
izskaust nabadzību un panākt ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē. Tās darbības joma ir 
universāla un tā sniedz visaptverošu kopīgu 
rīcības satvaru, kas attiecas uz Savienību, 
tās dalībvalstīm un tās partneriem. Tajā ir 
līdzsvarota ilgtspējīgas attīstības 
ekonomiskā, sociālā un vides dimensija, 
atzīstot svarīgās savstarpējās saiknes starp 
tās mērķiem un uzdevumiem. Programmas 
2030. gadam mērķis ir nevienu nepamest 
novārtā. Programmas 2030. gadam 
īstenošana tiks cieši koordinēta ar citām 
Savienības nozīmīgām starptautiskajām 
saistībām. Darbībās, kas veiktas saskaņā ar 
šo regulu, īpaša uzmanība būtu jāvelta 
savstarpējām saiknēm ilgtspējīgas attīstības 
mērķu starpā un integrētām darbībām, kas 
var radīt papildu ieguvumus un īstenot 
vairākus mērķus saskaņotā veidā.

_________________ _________________

57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī. 57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī.

58 “Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

58 "Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma", pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

Or. fr

Grozījums Nr. 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 
kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
īpaša uzmanība būtu jāvelta savstarpējām 
saiknēm ilgtspējīgas attīstības mērķu 
starpā un integrētām darbībām, kas var 
radīt papildu ieguvumus un īstenot 
vairākus mērķus saskaņotā veidā.

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 
starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 
kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā, 
kultūras, izglītības un vides dimensija, 
atzīstot svarīgās savstarpējās saiknes starp 
tās mērķiem un uzdevumiem. Programmas 
2030. gadam mērķis ir nevienu nepamest 
novārtā. Programmas 2030. gadam 
īstenošana tiks cieši koordinēta ar citām 
Savienības nozīmīgām starptautiskajām 
saistībām. Darbībām, kas veiktas saskaņā 
ar šo regulu, būtu jāpalīdz sasniegt
ilgtspējīgas attīstības mērķi un jāatbalsta 
integrētās darbības, kas var radīt papildu 
ieguvumus un īstenot vairākus mērķus 
saskaņotā veidā.

_________________ _________________

57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī. 57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī.

58 “Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

58 "Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma", pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Programma 2030. gadam kopā ar 
Parīzes nolīgumu par klimata 
pārmaiņām1a un Adisabebas rīcības 
programmu2a ir starptautiskās kopienas 
atbilde uz globālajām problēmām un 
tendencēm saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. 
Programma 2030. gadam, kuras centrālā 
ass ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir 
pārveidojošs satvars, kura mērķis ir 
izskaust nabadzību un panākt ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē. Tās darbības joma 
ir universāla, un tā sniedz visaptverošu 
kopīgu rīcības satvaru, kas attiecas uz 
Savienību, tās dalībvalstīm un tās 
partneriem. Tajā ir līdzsvarota ilgtspējīgas 
attīstības ekonomiskā, sociālā un vides 
dimensija, atzīstot svarīgās savstarpējās 
saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām būtiskām 
Savienības starptautiskajām saistībām. 
Noteiktajos mērķos un darbībās, kas 
veiktas saskaņā ar šo regulu, īpaša 
uzmanība būtu jāvelta ilgtspējīgas 
attīstības mērķu savstarpējām saiknēm un 
integrētām darbībām, kas var radīt 
papildu ieguvumus un īstenot vairākus 
mērķus saskaņotā veidā.

_________________

1a Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 
22. aprīlī.

2a "Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma", pieņemta 2015. gada 
16. jūnijā un apstiprināta Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālajā 
asamblejā 2015. gada 27. jūlijā 
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(A/RES/69/313).

Or. en

Grozījums Nr. 420
Louis Michel

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā Subsahāras Āfrikas valstīs 
lielākoties dzīvo pusaudži un jaunieši; tā 
kā, lai gan lēmumi par demogrāfisko 
politiku ir katras valsts kompetencē, 
demogrāfijas dinamika ir jārisina globāli, 
lai pašreizējām un turpmākajām 
paaudzēm nodrošinātu līdzekļus sava 
potenciāla pilnīgai izmantošanai 
ilgtspējīgā veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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. 

(8) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam, Parīzes klimata nolīgums, 
Eiropas Konsenss par attīstību, 
Adisabebas rīcības programma un 
Globālā Eiropas Savienības ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģija ("Globālā 
stratēģija")59 ietilpst šīs regulas 
piemērošanas satvarā. Savienībai būtu 
jāuzlabo partnerības, jāveicina politikas 
dialogs un kolektīvi risinājumi globāliem 
problēmjautājumiem. Tās darbībai būtu 
jāatbalsta Savienības pamatintereses, 



PE632.090v01-00 26/162 AM\1172161LV.docx

LV

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.

principi un vērtības visos aspektos, tostarp 
demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanā,
miera saglabāšanā un veidošanā, konfliktu 
novēršanā, kodoldrošības garantēšanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanā un palīdzības 
sniegšanā iedzīvotājiem, valstīm un 
reģioniem, kuri saskaras ar dabas vai 
cilvēku izraisītām katastrofām, nosacījumu 
radīšanā, lai būtu iespējams izstrādāt 
starptautisku tiesisko regulējumu tādu 
cilvēku aizsardzībai, kas ir pārvietoti 
klimata pārmaiņu un vides degradācijas 
dēļ, atbalsta sniegšanā cīņai pret klimata 
pārmaiņām, taisnīgas, ekoloģiski 
ilgtspējīgas un cilvēktiesībām atbilstīgas
tirdzniecības politikas atbalstīšanā, 
ekonomikas diplomātijā un ekonomiskajā 
sadarbībā, kā arī Savienības politikas jomu 
starptautiskās dimensijas sekmēšanā. 
Veicinot savas pamatintereses, principus 
un vērtības, Savienībai būtu jāievēro un 
jāsekmē augstu sociālo, darba un vides 
standartu, tiesiskuma, starptautisko tiesību 
un cilvēktiesību ievērošanas principi. 
Apņemšanās ievērot, veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātijas principus ir 
būtisks elements Savienības 
līgumattiecībās ar trešām valstīm.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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 
jābalstās uz ES attīstības sadarbības 
politikas satvaru atbilstīgi Lisabonas 
līgumam, Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumam. Tāpat 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 
nabadzības izskaušanas veicināšanā, visu 
nevienlīdzības veidu, it īpaši dzimumu 
nevienlīdzības, apkarošanā, miera 
saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
neatbilstīgās migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu apkarošanā un 
palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem, valstīm 
un reģioniem, kuri saskaras ar dabas vai 
cilvēku izraisītām katastrofām, taisnīgas, 
cilvēktiesībām atbilstīgas un dzimumu 
līdztiesībai atbilstīgas 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 ievērošana.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en
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Grozījums Nr. 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 
jābalstās uz ES attīstības sadarbības 
politikas satvaru atbilstīgi Lisabonas 
līgumam, Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumam. Tāpat 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 
nabadzības izskaušanas veicināšanā, visu 
nevienlīdzības veidu apkarošanā, miera 
saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
apkarošanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, taisnīgas, ilgtspējīgas, 
cilvēktiesībām atbilstīgas un dzimumu 
līdztiesībai atbilstīgas tirdzniecības 
politikas atbalstīšanā, ekonomikas 
diplomātijā un ekonomiskajā sadarbībā, kā 
arī digitālu risinājumu un iekļaujošu 
tehnoloģiju veicināšanā un Savienības 
politikas jomu starptautiskās dimensijas 
sekmēšanā. Veicinot savas intereses, 
Savienībai būtu jāievēro un jāsekmē augstu 
sociālo un vides standartu, tiesiskuma, 
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starptautisko tiesību un cilvēktiesību 
ievērošana.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 
ilgstoša miera saglabāšanā, konfliktu 
novēršanā, starptautiskās drošības 
nostiprināšanā, neatbilstīgās migrācijas un 
iedzīvotāju pārvietošanas pamatcēloņu 
apkarošanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, iekļaujošas, taisnīgas un 
kvalitatīvas izglītības sekmēšanā, lai ar tās 
palīdzību veicinātu attīstību un izskaustu 
nabadzību, tirdzniecības politikas 
atbalstīšanā, ekonomikas un kultūras 
diplomātijā un ekonomiskajā sadarbībā, kā 
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jāsekmē augstu sociālo un vides standartu, 
tiesiskuma, starptautisko tiesību un 
cilvēktiesību ievērošanas principi.

arī inovāciju, digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšanā, kultūras 
mantojuma, it sevišķi konfliktu zonās, 
aizsargāšanā 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.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Marietje Schaake

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 

(8) Šajā regulā noteiktajiem mērķiem 
cita starpā būtu jābalstās uz 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 
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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.

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 un tās partneriem 
būtu jāsekmē augstu sociālo un vides 
standartu, tiesiskuma, starptautisko tiesību 
un cilvēktiesību ievērošanas principi.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. 
Attiecībā uz to, ko ES uzskata par savu 
ārējo darbību, tai ir jāievēro valstu 
suverenitāte.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. fr

Grozījums Nr. 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

intereses un vērtības visos aspektos, tostarp 
miera saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
kodoldrošības garantēšanā, 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.

_________________ _________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

59 "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija", 2016. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”)60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa “nevienu neatstāt 
novārtā” īstenošana un izturētspējas 

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā ("konsenss")60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, vides un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība, klimata 
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stiprināšana. pārmaiņu apkarošana, principa "nevienu 
neatstāt novārtā" īstenošana un 
izturētspējas stiprināšana.

_________________ _________________

60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

60 "Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne", Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”)60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa “nevienu neatstāt 
novārtā” īstenošana un izturētspējas 
stiprināšana.

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā ("konsenss")60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, vides aizsardzība, klimata 
pārmaiņu apkarošana, principa "nevienu 
neatstāt novārtā" īstenošana un 
izturētspējas stiprināšana.

_________________ _________________

60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

60 "Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne", Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

Or. en
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Grozījums Nr. 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”)60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa “nevienu neatstāt 
novārtā” īstenošana un izturētspējas 
stiprināšana.

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā ("konsenss")60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, vides aizsardzība, klimata 
pārmaiņu apkarošana, principa "nevienu 
neatstāt novārtā" īstenošana un 
izturētspējas stiprināšana.

_________________ _________________

60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

60 "Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne", Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”)60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā ("konsenss")60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Par pamatu regulas 
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politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa "nevienu neatstāt 
novārtā" īstenošana un izturētspējas 
stiprināšana.

īstenošanai jāuzskata nabadzības 
izskaušana, vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa "nevienu neatstāt 
novārtā" īstenošana un izturētspējas 
stiprināšana.

_________________ _________________

60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

60 "Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne", Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

Or. it

Pamatojums

Konsenss ir jāuzskata par Savienības rīcības stūrakmeni attīstības jomā.

Grozījums Nr. 432
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai īstenotu jauno starptautisko 
satvaru, kas izveidots ar programmu
2030. gadam, globālo stratēģiju un 
konsensu, šīs regulas mērķim vajadzētu 
būt palielināt Savienības ārējās darbības 
saskaņotību un nodrošināt efektivitāti, 
koncentrējot savus centienus racionalizētā 
instrumentā ar nolūku uzlabot dažādās 
ārējās darbības politikas īstenošanu.

(10) Programma 2030. gadam kopā ar
globālo stratēģiju un konsensu veido šīs 
regulas politikas satvaru, kura mērķis ir
palielināt Savienības ārējās darbības 
saskaņotību, konsekvenci un efektivitāti, 
koncentrējot savus centienus racionalizētā 
instrumentā ar nolūku uzlabot dažādās 
ārējās darbības politikas īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā ES vērtības un uz 
tiesībām balstītu pieeju ārējām attiecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
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10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai īstenotu jauno starptautisko 
satvaru, kas izveidots ar programmu 
2030. gadam, globālo stratēģiju un 
konsensu, šīs regulas mērķim vajadzētu būt 
palielināt Savienības ārējās darbības 
saskaņotību un nodrošināt efektivitāti, 
koncentrējot savus centienus racionalizētā 
instrumentā ar nolūku uzlabot dažādās 
ārējās darbības politikas īstenošanu.

(10) Lai īstenotu jauno starptautisko 
satvaru, kas izveidots ar programmu 
2030. gadam, kura papildināta ar ES 
globālo stratēģiju un konsensu, šīs regulas 
mērķim vajadzētu būt palielināt Savienības 
ārējās darbības saskaņotību un nodrošināt 
efektivitāti, koncentrējot savus centienus 
racionalizētā instrumentā ar nolūku uzlabot 
dažādās ārējās darbības politikas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Politikas satvarā noteiktie politikas 
mērķi būtu jāintegrē ģeogrāfiskos un 
tematiskos plānošanas satvaros, kuri 
jānosaka ar deleģēto aktu. Šādam 
satvaram būtu jānodrošina dažādu valsts 
mēroga, daudzvalstu, reģionu un 
pārreģionālu plānošanas dokumentu 
konsekvence. Valstu un tematiskajās 
stratēģijās būtu jāietver skaidri un 
izmērāmi mērķi katrai politikas jomai, 
saņēmējam vai reģionam. Šie mērķi būtu 
jāīsteno ar pasākumiem un darbībām. 
Visi mērķi būtu jāpapildina ar vienu vai 
vairākiem darbības rādītājiem, lai varētu 
regulāri novērtēt sasniegto.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, izmantojot ātrās reaģēšanas 
darbības.

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, izmantojot ātrās reaģēšanas 
darbības un pienācīgi ņemot vērā 
pārskatatbildības, pārredzamības, 
saskaņotības, konsekvences un 
papildināmības principus, kas noteikti 
šajā regulā.

_________________ _________________

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

61 "Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai", pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

Or. en

Grozījums Nr. 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, izmantojot ātrās reaģēšanas 
darbības.

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku un preventīvu ilgtermiņa 
pieeju, kas efektīvāk risina nestabilitātes, 
dabas un cilvēku radītu katastrofu un 
ieilgušu krīžu situācijas. Ir vajadzīgs 
lielāks uzsvars un kolektīvas pieejas 
attiecībā uz riska samazināšanu, novēršanu, 
mazināšanu un sagatavotību; un papildu 
centieni ir vajadzīgi, lai uzlabotu ātru 
reakciju un noturīgu atlabšanu. Tādējādi 
šai regulai būtu jāpalīdz stiprināt
izturētspēju un sasaistīt humāno palīdzību 
un pasākumus attīstības jomā, izmantojot 
ātrās reaģēšanas darbības.

_________________ _________________

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

61 "Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai", pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

Or. en

Grozījums Nr. 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
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kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, izmantojot ātrās reaģēšanas 
darbības.

kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, tostarp izmantojot ātrās 
reaģēšanas darbības.

_________________ _________________

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

61 "Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai", pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 
2015. gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

Or. en

Grozījums Nr. 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 
pārredzamība un pārskatatbildība.

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 
pārredzamība un pārskatatbildība. Ir 
jānorāda, ka attīstības palīdzības 
efektivitāte ir vēl jo lielāka, ja to sniedz 
struktūra, kurai ir spēcīgas kultūras saites 
ar attiecīgo valsti; tāpēc dalībvalstis spēj 
veikt efektīvākas mērķtiecīgas darbības 
nekā Eiropas Savienība, jo tām ir 
vēsturiskas un kultūras saites ar daudzām 
jaunattīstības valstīm.
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Or. fr

Grozījums Nr. 439
Doru-Claudian Frunzulică

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 
pārredzamība un pārskatatbildība.

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
pielāgošana, saskaņošana, iekļaujošas 
attīstības partnerības, kā arī pārredzamība 
un pārskatatbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienībai 
savas oficiālās attīstības palīdzības 
kontekstā visās atbalsta modalitātēs būtu 
jāpiemēro attīstības efektivitātes principi, 
proti, jaunattīstības valstu atbildība par 
attīstības prioritātēm, koncentrācija uz 
rezultātiem, iekļaujošas attīstības 
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pārredzamība un pārskatatbildība. partnerības, kā arī pārredzamība un 
pārskatatbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 
pārredzamība un pārskatatbildība.

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
pielāgošana, saskaņošana, iekļaujošas 
attīstības partnerības, kā arī savstarpēja 
pārredzamība un pārskatatbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 

(12) Saskaņā ar Savienības 
starptautiskajām saistībām attīstības 
efektivitātes jomā, kas tika pieņemtas 
Pusanā 2011. gadā un atjauninātas Nairobi 
Augsta līmeņa forumā 2016. gadā, un par 
kurām tika atgādināts konsensā, Savienības 
attīstības sadarbībā būtu jāpiemēro 
attīstības efektivitātes principi, proti, 
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jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
iekļaujošas attīstības partnerības, kā arī 
pārredzamība un pārskatatbildība.

jaunattīstības valstu atbildība par attīstības 
prioritātēm, koncentrācija uz rezultātiem, 
pielāgošana, saskaņošana, iekļaujošas 
attīstības partnerības, kā arī savstarpēja 
pārredzamība un pārskatatbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Urmas Paet

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Lai panāktu 
attīstības rezultātus un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, būtiska 
nozīme ir pamatpakalpojumu pieejamībai 
un sniegšanai. Saskaņā ar konsensu ES ir 
apņēmusies palīdzēt partneriem uzlabot 
nozīmīgu sabiedrisko pamatpakalpojumu, 
piemēram, veselības aprūpes, izglītības, 
pārtikas, ūdens, sanitārijas un higiēnas 
preču, un sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu, kā arī palīdzēt garantēt 
taisnīgu piekļuvi pārtikas 
nodrošinājumam un pieejamus, 
pienācīgus un izmaksu ziņā pieņemamus 
mājokļus un uzlabot dzīves kvalitāti 
pilsētu iedzīvotājiem, kuru skaits strauji 
pieaug. Proti, atbilstīgi konsensā 
pieņemtajam ar darbībām saskaņā ar šo 
regulu ir paredzēts ieguldīt 20 % no 
oficiālās attīstības palīdzības, kas tiek 
finansēta saskaņā ar šo regulu, sociālajā 
iekļaušanā un cilvēces attīstībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo regulu vismaz 20 % no 
oficiālās attīstības palīdzības, kas tiek 
finansēta saskaņā ar šo regulu, būtu 
jāiegulda sociālajā iekļaušanā un cilvēces 
attīstībā, koncentrējoties uz sociālajiem 
pamatpakalpojumiem, it sevišķi veselības 
aprūpi un izglītību, un ņemot vērā
dzimumu līdztiesību un iespēju 
nodrošināšanu sievietēm kā horizontālu 
jautājumu. Desmit procenti no oficiālās 
attīstības palīdzības, kas tiek finansēta 
saskaņā ar šo regulu, ir paredzēti 
izglītībai ar mērķi šo rādītāju palielināt 
līdz 15 % 2030. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
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koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm. Turklāt saskaņā 
ar konsensu un ES rīcības plānu uztura 
jomā īpaša uzmanība jāpievērš 
nepietiekama uztura problēmas 
risināšanai.

Or. it

Pamatojums

Uzturs ir svarīgs attīstības palīdzības jautājums, un tas ir jāpiemin.

Grozījums Nr. 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp izglītībā un kultūrā, dzimumu 
līdztiesībā un iespēju nodrošināšanā 
sievietēm un bērniem, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību.
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Or. en

Grozījums Nr. 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo regulu 20 % no oficiālās 
attīstības palīdzības, kas tiek finansēta 
saskaņā ar šo regulu, būtu jāiegulda 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam 20 % no oficiālās 
attīstības palīdzības, kas tiek finansēta 
saskaņā ar šo regulu, būtu jāiegulda 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
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sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

koncentrējoties uz sociālajiem 
pamatpakalpojumiem, proti, veselības 
aprūpi, tostarp pārtiku, izglītību un 
sociālo aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 
ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Eiropas Konsensā par attīstību un 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
atzīts, ka bērni un jaunieši ir nozīmīgi 
pārmaiņu veicēji un dalībnieki 
programmas 2030. gadam īstenošanā. 
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Savienības ārējā darbībā saskaņā ar šo 
regulu īpaša vērība būtu jāpievērš viņu 
vajadzībām un iespēju nodrošināšanai, un 
Savienības ārējai darbībai būtu jāsekmē
viņu kā nozīmīgu pārmaiņu veicēju 
potenciāla izmantošana, sniedzot 
ieguldījumu cilvēces attīstībā un sociālās 
iekļautības veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Eiropas Konsensā par attīstību un 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
atzīts, ka bērni un jaunieši ir nozīmīgi 
pārmaiņu veicēji un dalībnieki 
programmas 2030. gadam īstenošanā. 
Savienības ārējā darbībā saskaņā ar šo 
regulu īpaša vērība tiks pievērsta viņu 
tiesībām un iespēju nodrošināšanai, un 
Savienības ārējā darbība sekmēs viņu kā 
nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar saistībām ES 
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Dzimumu līdztiesības rīcības plānā II 
vismaz 85 % programmu, kuras finansē 
oficiālā attīstības palīdzība, galvenajam 
vai būtiskam mērķim ir jābūt dzimumu 
līdztiesībai. Turklāt uz dzimumu 
līdztiesību kā galveno mērķi ir jābūt 
vērstiem 20 % no visas oficiālās attīstības 
palīdzības, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu. Minētās saistības tiks ņemtas vērā, 
nosakot konkrētos mērķus visos 
instrumenta pīlāros.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar saistībām ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā II 
vismaz 85 % programmu, kuras finansē 
oficiālā attīstības palīdzība atbilstīgi šai 
regulai, galvenajam vai būtiskam mērķim 
ir jābūt dzimumu līdztiesībai un sieviešu 
un meiteņu tiesību un iespēju 
nodrošināšanai; tas attiecas uz visām 
programmām — gan ģeogrāfiskajām, gan 
tematiskajām, gada griezumā un visā to 
darbības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Vismaz 85 % programmu, kuras 
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finansē oficiālā attīstības palīdzība — gan 
ģeogrāfiskajām, gan tematiskajām —,
galvenajam vai būtiskam mērķim ir jābūt 
dzimumu līdztiesībai. Turklāt uz dzimumu 
līdztiesību kā galveno mērķi ir jābūt 
vērstiem 20 % no visas oficiālās attīstības 
palīdzības.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar principu "vairāk par 
vairāk" attiecībā uz valstīm, kas 
demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma 
jomā apliecinās pozitīvu vai negatīvu 
virzību, izmantos gan pozitīvus, gan 
negatīvus finansiālos stimulus.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Eiropas Konsensā par attīstību un 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
atzīts, ka bērni un jaunieši ir nozīmīgi 
pārmaiņu veicēji un dalībnieki 
programmas 2030. gadam īstenošanā. 
Savienības ārējā darbībā saskaņā ar šo 
regulu īpaša vērība tiks pievērsta viņu 
vajadzībām un iespēju nodrošināšanai, un 
Savienības ārējā darbība sekmēs viņu kā 
nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
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izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Saskaņā ar saistībām ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā II 
vismaz 85 % programmu, kuras finansē 
oficiālā attīstības palīdzība, galvenajam 
vai būtiskam mērķim ir jābūt dzimumu 
līdztiesībai. Turklāt uz dzimumu 
līdztiesību kā galveno mērķi ir jābūt 
vērstiem 20 % no visas oficiālās attīstības 
palīdzības, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu. Minētās saistības tiks ņemtas vērā, 
nosakot konkrētos mērķus visos 
instrumenta pīlāros.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Šajā regulā īpaša vērība tiks
pievērsta bērnu un jauniešu, it īpaši 
meiteņu un jaunu sieviešu, tiesībām un 
iespēju nodrošināšanai, un tā sekmēs viņu 
kā nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
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veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Savienības attīstības politikas 
virzienos saskaņā ar šo regulu īpaša 
vērība tiks pievērsta bērnu un jauniešu 
vajadzībām un iespēju nodrošināšanai, un 
Savienības ārējā darbība sekmēs viņu kā 
nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Šajā regulā īpaša vērība tiks 
pievērsta bērnu un jauniešu, it īpaši 
meiteņu un jaunu sieviešu, tiesībām un 
iespēju nodrošināšanai, un tā sekmēs viņu 
kā nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
veicināšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ja vien tas ir iespējams un ir 
lietderīgi, Savienības ārējās darbības 
rezultāti būtu jāuzrauga un jāizvērtē, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, 
pārredzamiem un konkrētai valstij 
paredzētiem un izmērāmiem rādītājiem, 
kas ir pielāgoti Instrumenta specifikai un 
mērķiem un, vēlams, balstīti uz 
partnervalsts rezultātu ietvaru.

(14) Komisijai būtu jāizstrādā skaidri 
uzraudzības un novērtēšanas mehānismi, 
lai nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktie 
un saskaņā ar to sasniegtie mērķi un 
īstenotās darbības joprojām ir atbilstīgas 
un realizējamas, un lai regulāri novērtētu 
progresu. Šajā nolūkā visi mērķi būtu
jāpapildina ar vienu vai vairākiem
iepriekš noteiktiem, pārredzamiem un 
konkrētai valstij paredzētiem un 
izmērāmiem darbības rādītājiem, kas, ja 
iespējams, balstās uz partnervalsts un 
saņēmēja specifiku. Progress būtu 
jāuzrauga vismaz reizi gadā, lai 
noskaidrotu, vai ir piemērojams izpildes 
bonuss, un tikpat regulāri par to būtu 
jāziņo Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ja vien tas ir iespējams un ir 
lietderīgi, Savienības ārējās darbības 
rezultāti būtu jāuzrauga un jāizvērtē, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, 
pārredzamiem un konkrētai valstij 
paredzētiem un izmērāmiem rādītājiem, 
kas ir pielāgoti Instrumenta specifikai un 
mērķiem un, vēlams, balstīti uz 
partnervalsts rezultātu ietvaru.

(14) Savienības ārējās darbības rezultāti 
būtu jāuzrauga un jāizvērtē, pamatojoties 
uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem un 
konkrētai valstij paredzētiem un 
izmērāmiem rādītājiem, kas ir pielāgoti 
Instrumenta specifikai un mērķiem un 
balstīti uz partnervalsts rezultātu ietvaru. 
Novērtējumu regulāri nosūta Eiropas 
Parlamentam un publisko.

Or. en
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Grozījums Nr. 463
Urmas Paet

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Eiropas Konsensā par attīstību un 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
atzīts, ka bērni un jaunieši ir nozīmīgi 
pārmaiņu veicēji un dalībnieki 
programmas 2030. gadam īstenošanā. 
Savienības ārējā darbībā saskaņā ar šo 
regulu īpaša vērība tiks pievērsta viņu 
vajadzībām un iespēju nodrošināšanai, un 
Savienības ārējā darbība sekmēs viņu kā 
nozīmīgu pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, sniedzot ieguldījumu 
cilvēces attīstībā un sociālās iekļautības 
veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šai regulai būtu jāsekmē 
Savienības kopīgais mērķis kā oficiālo 
attīstības palīdzību nodrošināt 0,7 % no 
nacionālā kopienākuma programmas 
2030. gadam grafika ietvaros. Šajā saistībā 
vismaz 92 % no finansējuma saskaņā ar šo 
regulu būtu jāiegulda darbībās, kas 
izstrādātas tā, lai tiktu ievēroti oficiālās 
attīstības palīdzības kritēriji, kurus 
noteikusi Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja.

(15) Šai regulai ir jāsekmē Savienības 
kopīgais mērķis kā oficiālo attīstības 
palīdzību nodrošināt 0,7 % no nacionālā 
kopienākuma programmas 2030. gadam 
grafika ietvaros. Šo saistību pamatā 
vajadzētu būt skaidram ceļvedim, kas 
paredzēts ES un tās dalībvalstīm un 
nosaka termiņus un modalitātes saistību 
īstenošanai. Šajā saistībā vismaz 95 % no
finansējuma saskaņā ar šo regulu būtu 
jāiegulda darbībās, kas izstrādātas tā, lai 
tiktu ievēroti oficiālās attīstības palīdzības 
kritēriji, kurus noteikusi Ekonomiskās 
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Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šai regulai būtu jāsekmē Savienības 
kopīgais mērķis kā oficiālo attīstības 
palīdzību nodrošināt 0,7 % no nacionālā 
kopienākuma programmas 2030. gadam 
grafika ietvaros. Šajā saistībā vismaz 92 % 
no finansējuma saskaņā ar šo regulu būtu 
jāiegulda darbībās, kas izstrādātas tā, lai 
tiktu ievēroti oficiālās attīstības palīdzības 
kritēriji, kurus noteikusi Ekonomiskās 
Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komiteja.

(15) Šai regulai būtu jāsekmē Savienības 
kopīgais mērķis kā oficiālo attīstības 
palīdzību nodrošināt 0,7 % no nacionālā 
kopienākuma programmas 2030. gadam 
grafika ietvaros. Šajā saistībā vismaz 97 % 
no finansējuma saskaņā ar šo regulu būtu 
jāiegulda darbībās, kas izstrādātas tā, lai 
tiktu ievēroti oficiālās attīstības palīdzības 
kritēriji, kurus noteikusi Ekonomiskās 
Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka resursi tiek 
sniegti tur, kur vajadzības ir vislielākās, jo 
īpaši vismazāk attīstītajām valstīm un 
valstīm nestabilitātes un konflikta situācijā, 
šai regulai būtu jāsekmē kopējais mērķis –
panākt to, ka 0,2 % no Savienības 
nacionālā kopienākuma tiek novirzīti 
vismazāk attīstītajām valstīm programmas 
2030. gadam grafika ietvaros.

(16) Lai nodrošinātu, ka resursi tiek 
sniegti tur, kur vajadzības ir vislielākās, jo 
īpaši vismazāk attīstītajām valstīm un 
valstīm nestabilitātes un konflikta situācijā, 
šai regulai ir jāsekmē kopējais mērķis –
panākt to, ka 0,2 % no Savienības 
nacionālā kopienākuma tiek novirzīti 
vismazāk attīstītajām valstīm programmas 
2030. gadam grafika ietvaros. Šo saistību 
pamatā vajadzētu būt skaidram ceļvedim, 
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kas paredzēts ES un tās dalībvalstīm un 
nosaka termiņus un modalitātes saistību 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
vismazāk attīstītām valstīm un citām
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
programmas 2030. gadam īstenošanu, 
cilvēku drošību, drošu un sakārtotu
migrāciju, cīņu pret klimata pārmaiņām un 
vides degradāciju, nevienlīdzības 
apkarošanu un cilvēktiesību un dzimumu 
līdztiesības panākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, it sevišķi 
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drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

vismazāk attīstītajām valstīm, gan 
tematiski – demokrātiju un cilvēktiesībām, 
dzimumu līdztiesību, ilgtspējīgu attīstību, 
nabadzības izskaušanu un cīņu pret 
nevienlīdzību, drošību, migrāciju, klimata 
pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, vidi
un globāliem sabiedrības veselības 
apdraudējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām, 
izglītību un kultūru, jauniešu iekļaušanu, 
iedzīvotāju līdzdalību, labu pārvaldību, 
dzimumu līdztiesību, demokrātiju un 
cilvēktiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
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valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
ilgtspējīgu attīstību, nabadzības 
izskaušanu, drošību, mieru, klimata 
pārmaiņām, vides degradāciju un 
cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības 
veicināšanu visā pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm, Āfriku, kā arī 
nestabilām valstīm, kuru vajadzības ir 
vislielākās vai kuras saskaras ar 
spiedienu, ko rada ārēji vai iekšēji 
apdraudējumi, gan tematiski – klimata 
pārmaiņām, pilsonisko sabiedrību,
cilvēktiesībām, demokrātiju, tiesiskumu, 
minoritāšu tiesībām un vārda brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
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vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesiskumu, 
labu pārvaldību, drošību, migrāciju un
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski 
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām, 
vides degradāciju un cilvēktiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Louis Michel

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šai regulai būtu jāpalīdz veicināt 
valsts un sabiedrības noturību vispārējā
sabiedrības veselības jomā, risinot 
globālos apdraudējumus sabiedrības 
veselībai, nostiprinot veselības aprūpes 
sistēmas, īstenojot universālu veselības 
aprūpes segumu, novēršot pārnēsājamas 
slimības, cīnoties pret tām un palīdzot 
nodrošināt zāles, tostarp ģenēriskas zāles 
un vakcīnas par visiem pieņemamu cenu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šai regulai būtu jāatbalsta Eiropas 
kaimiņattiecību politikas īstenošana, kas 
pārskatīta 2015. gadā, un reģionālās 
sadarbības satvaru, piemēram, pārrobežu 
sadarbības un attiecīgo makroreģionālo un 
jūras baseinu stratēģiju un politikas 
virzienu ārējo aspektu īstenošana. Visas 
minētās iniciatīvas nodrošina politisko 
satvaru attiecību padziļināšanai ar 
partnervalstīm un starp tām, pamatojoties 
uz savstarpējas pārskatatbildības, kopīgas 
atbildības un pienākuma principiem.

(18) Šai regulai būtu jāatbalsta Eiropas 
kaimiņattiecību politikas īstenošana, kas 
pārskatīta 2015. gadā, un reģionālās 
sadarbības satvaru, piemēram, pārrobežu 
sadarbības un attiecīgo makroreģionālo un 
jūras baseinu stratēģiju un politikas 
virzienu ārējo aspektu īstenošana. Visas 
minētās iniciatīvas nodrošina politisko 
satvaru attiecību padziļināšanai ar 
partnervalstīm un starp tām, pamatojoties 
uz savstarpējas pārskatatbildības, kopīgas 
atbildības un pienākuma principiem. 
Atbalsts būtu jāaptur demokrātijas, 
cilvēktiesību vai tiesiskuma būtiskas vai 
pastāvīgas pasliktināšanās gadījumā kādā 
no valstīm, uz kuru attiecas I pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šai regulai būtu jāatbalsta Eiropas 
kaimiņattiecību politikas īstenošana, kas 
pārskatīta 2015. gadā, un reģionālās 
sadarbības satvaru, piemēram, pārrobežu 
sadarbības un attiecīgo makroreģionālo un 
jūras baseinu stratēģiju un politikas 
virzienu ārējo aspektu īstenošana. Visas 
minētās iniciatīvas nodrošina politisko 
satvaru attiecību padziļināšanai ar 

(18) Šai regulai būtu jāatbalsta Eiropas 
kaimiņattiecību politikas īstenošana, kas 
pārskatīta 2015. gadā, un reģionālās 
sadarbības satvaru, piemēram, pārrobežu 
sadarbības un attiecīgo makroreģionālo un 
jūras baseinu stratēģiju un politikas 
virzienu ārējo aspektu īstenošana. Visas 
minētās iniciatīvas nodrošina papildu 
politikas un politisko satvaru attiecību 
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partnervalstīm un starp tām, pamatojoties 
uz savstarpējas pārskatatbildības, kopīgas 
atbildības un pienākuma principiem.

padziļināšanai ar partnervalstīm un starp 
tām, pamatojoties uz savstarpējas 
pārskatatbildības, kopīgas atbildības un 
pienākuma principiem. Uz darbības 
rezultātiem balstīta pieeja ir viens no 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pamatprincipiem.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 politika62

kā Savienības galvenās politiskās 
prioritātes tiecas padziļināt demokrātiju, 
sekmēt cilvēktiesības, tiesiskuma 
ievērošanu, 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; sociālekonomisko attīstību; 
jauniešu bezdarba, jo īpaši sieviešu un 
jauno absolventu bezdarba novēršanu; 
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. Kaimiņattiecību politikas 
finansēšana ir būtiski svarīgs instruments, 
lai risinātu kopējas problēmas, piemēram, 
neatbilstīgu migrāciju un cīņu pret 
globālo sasilšanu, kā arī lai palielinātu 
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labklājību, drošību un stabilitāti, ko 
nodrošina ekonomikas attīstība un 
uzlabota pārvaldība. Būtu jāpastiprina ES 
atbalsta pamanāmība kaimiņattiecību 
politikas jomā, kuras ietvaros ES ir 
iesaistījusies plašu padziļināto un 
visaptverošo brīvās tirdzniecības 
nolīgumu pārrunāšanā un noslēgšanā ar 
vairākām partnervalstīm kaimiņreģionos. 
Šādi nolīgumi ne vien uzlabo piekļuvi 
tirgum un atbalsta investīciju vidi, bet arī 
palīdz sasniegt vispārējus kaimiņattiecību 
politikas mērķus, piemēram, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu un visiem labvēlīgu 
ekonomisko un sociālo attīstību. Katras 
partnervalsts un ES valsts pilsoniskā 
sabiedrība, valstu parlamenti un Eiropas 
Parlaments ir jāiesaista sarunu procesā, 
kā arī šādu nolīgumu īstenošanas 
uzraudzībā. Šai regulai būtu arī jāatbalsta 
sarunas par nolīgumiem un noslēgto 
nolīgumu sekmīga īstenošana.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. fr

Grozījums Nr. 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(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 
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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.

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 pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanu un atbalsta sniegšanu 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kas 
saskaras ar pastiprinātu migrācijas 
spiedienu. 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. Ar šajā regulā 
paredzētajām darbībām vajadzētu arī 
censties īstenot programmu 2030. gadam 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
kontekstā un nodrošināt attīstības 
politikas saskaņotību visos regulas 
mērķos.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
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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.

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, kvalitatīvas izglītības un 
apmācības veicināšanu, kā arī pieeju 
"cilvēks cilvēkam"; ekonomikas un 
sociālo attīstību; drošību; migrāciju un 
mobilitāti, tostarp neatbilstīgās migrācijas 
un iedzīvotāju piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanu, sadarbojoties arī
izglītības un kultūras jomā. 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.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”,
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika62

kā Savienības galvenās politiskās 
prioritātes tiecas padziļināt demokrātiju, 
veicināt cilvēktiesības un uzturēt 
tiesiskumu, stabilizēt kaimiņvalstis un 
nostiprināt izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
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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.

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. Kaimiņattiecību 
finansējums ir galvenais instruments
kopīgu problēmu risināšanai.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Marietje Schaake

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 

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās prioritātes tiecas stabilizēt 
kaimiņvalstis un nostiprināt izturētspēju, jo 
īpaši, veicinot politisko un sociālo 
reformu un stimulējot ekonomikas 
attīstību. Lai sasniegtu savu mērķi, 
pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību politika 
koncentrējas uz četrām prioritārām jomām: 
labu pārvaldību, demokrātiju, tiesiskumu 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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. Vides ilgtspēja ir 
vēl viens būtisks problēmjautājums.
Diferenciācija un uzlabota savstarpēja 
atbildība ir Eiropas kaimiņattiecību 
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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.

politikas raksturīga iezīme, kas atzīst 
dažādus iesaistīšanās līmeņus un atspoguļo 
katras valsts intereses attiecībā uz tās 
partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju.

_________________ _________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana", 
2015. gada 18. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šai regulai būtu jāatbalsta 
modernizēta asociācijas nolīguma ar 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstu (ĀKK) grupas valstīm 
īstenošana un jāļauj ES un tās ĀKK 
partnerēm vairāk attīstīt spēcīgas alianses 
attiecībā uz nozīmīgām globālām 
problēmām. Proti, šai regulai būtu 
jāatbalsta Savienības un Āfrikas Savienības 
stabilās sadarbības turpināšana atbilstīgi 
Āfrikas un ES kopējai stratēģijai un par 
pamatu jāizmanto topošais ES un ĀKK 
nolīgums laikposmam pēc 2020. gada, 
tostarp izmantojot kontinentālu pieeju 
attiecībā uz Āfriku.

(20) Šai regulai būtu jāatbalsta
modernizēta asociācijas nolīguma ar 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstu (ĀKK) grupas valstīm 
īstenošana un jāļauj ES un tās ĀKK 
partnerēm vairāk attīstīt spēcīgas alianses 
attiecībā uz nozīmīgām un kopīgām 
globālām problēmām. Proti, šai regulai 
būtu jāatbalsta Savienības un Āfrikas 
Savienības stabilās sadarbības turpināšana 
atbilstīgi Āfrikas un ES kopējai stratēģijai 
un par pamatu jāizmanto topošais ES un 
ĀKK nolīgums laikposmam pēc 
2020. gada, tostarp izmantojot savstarpēji 
izdevīgu un vienlīdzīgu partnerību starp 
ES un Āfriku.

Or. en

Grozījums Nr. 484
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Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šai regulai būtu jāatbalsta 
modernizēta asociācijas nolīguma ar 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstu (ĀKK) grupas valstīm 
īstenošana un jāļauj ES un tās ĀKK 
partnerēm vairāk attīstīt spēcīgas alianses 
attiecībā uz nozīmīgām globālām 
problēmām. Proti, šai regulai būtu 
jāatbalsta Savienības un Āfrikas Savienības 
stabilās sadarbības turpināšana atbilstīgi 
Āfrikas un ES kopējai stratēģijai un par 
pamatu jāizmanto topošais ES un ĀKK 
nolīgums laikposmam pēc 2020. gada, 
tostarp izmantojot kontinentālu pieeju 
attiecībā uz Āfriku.

(20) Šai regulai būtu jāatbalsta 
modernizēta asociācijas nolīguma ar 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstu (ĀKK) grupas valstīm 
īstenošana un jāļauj ES un tās partnerēm 
vairāk attīstīt spēcīgas alianses attiecībā uz 
nozīmīgām globālām problēmām. Proti, šai 
regulai būtu jāatbalsta Savienības un 
Āfrikas Savienības stabilās sadarbības 
turpināšana atbilstīgi Āfrikas un ES kopējai 
stratēģijai un par pamatu jāizmanto 
topošais ES un ĀKK nolīgums laikposmam 
pēc 2020. gada, tostarp izmantojot 
kontinentālu pieeju attiecībā uz Āfriku.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šai regulai būtu jāveicina Pekinas 
Rīcības platformas un Starptautiskās 
konferences par iedzīvotājiem un attīstību 
rīcības programmas un to pārskatīšanas 
konferencēs gūto rezultātu pilnīga un 
efektīva īstenošana, un tā ir vērsta uz 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
saistītajām tiesībām (SRHR). Tā atbalstīs, 
aizsargās un īstenos ikvienas personas 
tiesības bez jebkādas diskriminācijas, 
piespiešanas un vardarbības pilnībā 
kontrolēt un brīvi pieņemt lēmumus un 
uzņemties atbildību par jautājumiem 
saistībā ar savu seksualitāti un seksuālo 
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un reproduktīvo veselību. Šajā regulā 
īpaša uzmanība tiks pievērsta vajadzībai
pēc vispārējas piekļuves kvalitatīvai un 
izmaksu ziņā pieejamai informācijai un 
visaptverošai izglītībai seksuālās un 
reproduktīvās veselības jomā, kā arī
veselības aprūpes pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Šai regulai būtu arī jāveicina 
Savienības ārējo attiecību aspekti, kas 
saistīti ar tirdzniecību, piemēram, ANO 
Vadošo principu uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām un ESAO pamatnostādņu 
transnacionālajiem uzņēmumiem 
īstenošana, kā arī sadarbība ar 
trešām valstīm saistībā ar piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi, piemēram, izmantojot 
Regulu (ES) 2017/821, ar ko paredz 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus Savienības importētājiem, 
kuri importē konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un 
volframu, to rūdas un zeltu, Kimberli 
procesu dimantu sertificēšanai un 
Ilgtspējības paktu, kā arī īstenojot 
saistības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 978/20121a("VSP regula") un 
sadarbojoties meža tiesību aktu 
ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības 
(FLEGT) un tirdzniecības atbalsta 
iniciatīvu ietvaros, lai nodrošinātu 
konsekvenci un savstarpēju atbalstu starp 
ES tirdzniecības politiku un attīstības 
mērķiem un darbībām.

_________________
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu un ar 
ko atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību un 
papildināmību starp Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 
Pirmspievienošanās instrumentu III63, 
Humānās palīdzības instrumentu64, 
Lēmumu par aizjūras zemēm un 
teritorijām65, Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā, lai 
papildinātu Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un nesen ierosināto Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu67, kurš tiek finansēts 
ārpus ES budžeta, kā arī veidojot sinerģiju 
ar citiem Savienības politikas virzieniem 
un programmām. Tas attiecīgā gadījumā 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāļauj kombinēt finansējumu ar citām 
Savienības programmām, ciktāl iemaksas 
nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību un 
papildināmību starp Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 
Pirmspievienošanās instrumentu III63, 
Humānās palīdzības instrumentu64, 
Lēmumu par aizjūras zemēm un 
teritorijām65, Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā, lai 
papildinātu Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un nesen ierosināto Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu67, kurš tiek finansēts 
ārpus ES budžeta, kā arī veidojot sinerģiju 
ar citiem Savienības politikas virzieniem 
un programmām. Tas attiecīgā gadījumā 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāparedz stingri nosacījumi 
palīdzības apturēšanai un jāļauj kombinēt 
finansējumu ar citām Savienības 
programmām, ciktāl iemaksas nesedz 
vienas un tās pašas izmaksas.
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_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses (“Aizjūras 
asociācijas lēmums”).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses ("Aizjūras 
asociācijas lēmums").

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 
pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 
pārstāves ārlietās un drošības politikas
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību un 
papildināmību starp Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību un 
papildināmību starp Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 
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Pirmspievienošanās instrumentu III63, 
Humānās palīdzības instrumentu64, 
Lēmumu par aizjūras zemēm un 
teritorijām65, Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā, lai 
papildinātu Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un nesen ierosināto Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu67, kurš tiek finansēts 
ārpus ES budžeta, kā arī veidojot sinerģiju 
ar citiem Savienības politikas virzieniem 
un programmām. Tas attiecīgā gadījumā 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāļauj kombinēt finansējumu ar citām 
Savienības programmām, ciktāl iemaksas 
nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

Pirmspievienošanās instrumentu III63, 
Humānās palīdzības instrumentu64, 
Lēmumu par aizjūras zemēm un 
teritorijām65, Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā, lai 
papildinātu Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un nesen ierosināto Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu67, kurš tiek finansēts 
ārpus ES budžeta, kā arī veidojot sinerģiju 
ar citiem Savienības politikas virzieniem 
un programmām. Tas attiecīgā gadījumā 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāparedz stingri nosacījumi 
palīdzības apturēšanai un jāļauj kombinēt 
finansējumu ar citām Savienības 
programmām, ciktāl iemaksas nesedz 
vienas un tās pašas izmaksas.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses (“Aizjūras 
asociācijas lēmums”).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses ("Aizjūras 
asociācijas lēmums").

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 
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pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību un 
papildināmību starp Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 
Pirmspievienošanās instrumentu III63, 
Humānās palīdzības instrumentu64, 
Lēmumu par aizjūras zemēm un 
teritorijām65, Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā, lai 
papildinātu Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un nesen ierosināto Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu67, kurš tiek finansēts 
ārpus ES budžeta, kā arī veidojot sinerģiju 
ar citiem Savienības politikas virzieniem 
un programmām. Tas attiecīgā gadījumā 
ietver saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāļauj kombinēt finansējumu ar citām 
Savienības programmām, ciktāl iemaksas 
nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

(21) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu tās ārējās darbības ietekmi. Tas 
būtu jāsasniedz, izmantojot saskaņotību,
konsekvenci un papildināmību starp 
Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentiem, jo īpaši Pirmspievienošanās 
instrumentu III63, Humānās palīdzības 
instrumentu64, Lēmumu par aizjūras 
zemēm un teritorijām65, Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu66, kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku un nesen ierosināto 
Eiropas Miera nodrošināšanas fondu67, 
kurš tiek finansēts ārpus ES budžeta, 
veidojot sinerģiju ar citiem Savienības un 
ES dalībvalstu politikas virzieniem un 
programmām. Tas attiecīgā gadījumā ietver 
saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību. Lai maksimāli 
palielinātu apvienoto intervenču ietekmi 
nolūkā panākt kopīgu mērķi, šai regulai 
būtu jāļauj kombinēt finansējumu ar citām 
Savienības programmām, ciktāl iemaksas 
nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 

63 COM (2018) 465 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
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ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA III).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 
(1996. gada 20. jūnijs) par humāno 
palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses (“Aizjūras 
asociācijas lēmums”).

65 COM (2018) 461 final – Priekšlikums 
Padomes lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, 
tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, 
no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas 
Karalisti, no otras puses ("Aizjūras 
asociācijas lēmums").

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

66 COM (2018) 462 final – Priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā, lai papildinātu Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz 
Euratom līgumu.

67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 
pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

67 C(2018) 3800 final – Savienības Augstās 
pārstāves ārlietās un drošības politikas
jautājumos priekšlikums Padomei par 
Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
Miera nodrošināšanas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šai regulai būtu no jauna 
jāapstiprina, ka kodoldrošība ir svarīga 
ES ārējās darbības daļa, un jāpalīdz 
sasniegt regulā (EINS) noteiktos
sadarbības mērķus. Tādēļ gadījumā, ja 
partnervalsts pastāvīgi neievēro 
kodoldrošības pamatstandartus, 
piemēram, attiecīgo starptautisko 
konvenciju noteikumus SAEA, Espo un 
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Orhūsas konvenciju un to turpmāko 
grozījumu ietvaros, Kodolieroču 
neizplatīšanas līgumu un tā papildu 
protokolus, stresa testu un saistīto 
pasākumu īstenošanas saistības, kā arī 
regulā (EINS) noteiktos sadarbības 
mērķus, būtu jāpārskata attiecīgajai valsti 
sniegtā palīdzība saskaņā ar šo regulu, un 
tā var tikt apturēta vai daļēji apturēta.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šai regulai būtu no jauna 
jāapstiprina, ka kodoldrošība ir svarīga 
ES ārējās darbības daļa, un jāpalīdz 
sasniegt regulā (EINS) noteiktos
sadarbības mērķus. Tādēļ gadījumā, ja 
partnervalsts pastāvīgi neievēro 
kodoldrošības pamatstandartus, 
piemēram, attiecīgo starptautisko 
konvenciju noteikumus SAEA, Espo un 
Orhūsas konvenciju un to turpmāko
grozījumu ietvaros, Kodolieroču 
neizplatīšanas līgumu un tā papildu 
protokolus, stresa testu un saistīto 
pasākumu īstenošanas saistības, kā arī 
regulā (EINS) noteiktos sadarbības 
mērķus, būtu jāpārskata attiecīgajai valsti 
sniegtā palīdzība saskaņā ar šo regulu, un 
tā var tikt apturēta vai daļēji apturēta.

Or. en

Grozījums Nr. 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
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22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Šajā regulā paredzētais 
finansējums būtu arī jāizmanto, lai 
finansētu darbības programmas "Radošā 
Eiropa" starptautiskās dimensijas 
ietvaros, un šīs darbības būtu jāīsteno 
saskaņā ar programmas "Radošā Eiropa" 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Galvenā pieeja attiecībā uz 
darbībām, ko finansē saskaņā ar šo regulu, 
būtu jāīsteno, izmantojot ģeogrāfiskās 
programmas, lai maksimāli palielinātu 
Savienības palīdzības ietekmi un 
pietuvinātu Savienības darbību 
partnervalstīm un iedzīvotājiem. Šī 
vispārējā pieeja būtu attiecīgā gadījumā 
jāpapildina ar tematiskām programmām 
un ātrās reaģēšanas darbībām.

(23) Darbības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, var iedalīt ģeogrāfiskās un 
tematiskās programmās, lai maksimāli 
palielinātu Savienības palīdzības ietekmi 
un pietuvinātu Savienības darbību 
partnervalstīm un iedzīvotājiem, vienlaikus 
atbalstot tādas tematiskās prioritātes kā 
cilvēktiesības, pilsoniskā sabiedrība un 
ilgtspēja. Ģeogrāfisko un tematisko 
programmu mērķiem vajadzētu būt 
savstarpēji konsekventiem un 
saskaņotiem, kā arī būtu attiecīgā 
gadījumā jāpapildina ar ātrās reaģēšanas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Galvenā pieeja attiecībā uz 
darbībām, ko finansē saskaņā ar šo regulu, 
būtu jāīsteno, izmantojot ģeogrāfiskās 
programmas, lai maksimāli palielinātu 
Savienības palīdzības ietekmi un 
pietuvinātu Savienības darbību 
partnervalstīm un iedzīvotājiem. Šī 
vispārējā pieeja būtu attiecīgā gadījumā 
jāpapildina ar tematiskām programmām
un ātrās reaģēšanas darbībām.

(23) Pieeja attiecībā uz darbībām, ko 
finansē saskaņā ar šo regulu, būtu jāīsteno, 
izmantojot ģeogrāfiskās programmas un
attiecīgā gadījumā tematiskās programmas
un ātrās reaģēšanas darbības. Kopīgai 
plānošanai, apvienojot visus elementus, 
vajadzētu nodrošināt ES partnervalstīm 
sniegtā atbalsta papildināmību, lietderību 
un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atbilstīgi konsensam Savienībai un 
tās dalībvalstīm būtu jāuzlabo to kopīgā 
plānošana, lai palielinātu to kolektīvo 
ietekmi, apkopojot to resursus un spējas. 
Kopīgās plānošanas pamatā vajadzētu būt 
partnervalstu iesaistei, apropriējumam un 
atbildībai. Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jātiecas atbalstīt partnervalstis, visos 
attiecīgajos gadījumos veicot kopīgu 
īstenošanu.

(24) Atbilstīgi konsensam Savienībai un 
tās dalībvalstīm būtu jāuzlabo to kopīgā 
plānošana, lai palielinātu to kolektīvo 
ietekmi, apkopojot to resursus un spējas. 
Kopīgās plānošanas pamatā vajadzētu būt 
partnervalstu politiskajām prioritātēm, 
iesaistei, apropriējumam un atbildībai. 
Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jātiecas 
atbalstīt partnervalstis, visos attiecīgajos 
gadījumos veicot kopīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atbilstīgi konsensam Savienībai un (24) Atbilstīgi konsensam Savienībai un 
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tās dalībvalstīm būtu jāuzlabo to kopīgā 
plānošana, lai palielinātu to kolektīvo 
ietekmi, apkopojot to resursus un spējas. 
Kopīgās plānošanas pamatā vajadzētu būt
partnervalstu iesaistei, apropriējumam un 
atbildībai. Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jātiecas atbalstīt partnervalstis, visos 
attiecīgajos gadījumos veicot kopīgu 
īstenošanu.

tās dalībvalstīm būtu jāuzlabo to kopīgā 
plānošana, lai palielinātu to kolektīvo 
ietekmi, apkopojot to resursus un spējas. 
Kopīgās plānošanas pamatā vajadzētu būt 
partnervalstu iesaistei, apropriējumam un 
atbildībai. Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jātiecas atbalstīt partnervalstis, visos 
attiecīgajos gadījumos veicot kopīgas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Louis Michel

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm, būtu 
jāatspoguļo visā šīs regulas īstenošanas 
gaitā, Savienības palīdzībai saskaņā ar 
tematiskajām programmām cilvēktiesību, 
demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju jomās vajadzētu būt īpašai 
papildinošai un papildu lomai, pateicoties 
tās globālajam raksturam un rīcības 
neatkarībai no attiecīgo trešo valstu valdību 
un publisko iestāžu piekrišanas.

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm, 
cilvēku ar invaliditāti iekļaušana un 
minoritāšu aizsardzība būtu jāatspoguļo 
visā šīs regulas īstenošanas gaitā, 
Savienības palīdzībai saskaņā ar 
tematiskajām programmām cilvēktiesību, 
demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju jomās vajadzētu būt īpašai 
papildinošai un papildu lomai, pateicoties 
tās globālajam raksturam un rīcības 
neatkarībai no attiecīgo trešo valstu valdību 
un publisko iestāžu piekrišanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 498
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm, būtu 
jāatspoguļo visā šīs regulas īstenošanas 
gaitā, Savienības palīdzībai saskaņā ar 
tematiskajām programmām cilvēktiesību, 
demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju jomās vajadzētu būt īpašai 
papildinošai un papildu lomai, pateicoties 
tās globālajam raksturam un rīcības 
neatkarībai no attiecīgo trešo valstu 
valdību un publisko iestāžu piekrišanas.

(25) Demokrātijas un cilvēktiesību, 
tostarp dzimumu līdztiesības, iespēju 
nodrošināšanas sievietēm un minoritāšu, 
arī LGBTI, tiesību veicināšana un 
aizsardzība, būtu jāatspoguļo visā šīs 
regulas īstenošanas gaitā gan kā mērķis 
pats par sevi, gan kā integrēts aspekts 
visās ģeogrāfiskajās programmās saskaņā 
ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm, būtu 
jāatspoguļo visā šīs regulas īstenošanas 
gaitā, Savienības palīdzībai saskaņā ar 
tematiskajām programmām cilvēktiesību, 
demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju jomās vajadzētu būt īpašai 
papildinošai un papildu lomai, pateicoties 
tās globālajam raksturam un rīcības 
neatkarībai no attiecīgo trešo valstu valdību 
un publisko iestāžu piekrišanas.

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm un 
meitenēm, būtu jāatspoguļo visā šīs regulas 
īstenošanas gaitā, Savienības palīdzībai 
saskaņā ar tematiskajām programmām 
cilvēktiesību, demokrātijas un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju jomās, kam
vajadzētu būt īpašai papildinošai un 
papildu lomai, pateicoties tās globālajam 
raksturam un rīcības neatkarībai no 
attiecīgo trešo valstu valdību un publisko 
iestāžu piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Cilvēktiesību universālumam ir 
vajadzīgs plānošanas satvars, kas 
nodrošina finansēšanas modalitātes, ar 
kurām saskaņā cilvēktiesību aizstāvji, 
žurnālisti, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji un organizācijas varētu saņemt 
finansējumu tieši un neatkarīgi no 
trešo valstu valdībām, iestādēm un 
struktūrām. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, ka samazinās pilsoniskās 
sabiedrības telpa situācijās, kad ir 
apdraudētas cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, kā arī grupas un atsevišķi 
cilvēki, kas spiedošos apstākļos strādā, lai 
veicinātu cilvēktiesības, demokrātiju, 
tiesiskumu, pārskatatbildību, līdztiesību, 
vārda brīvību un preses brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai 
censtos sasniegt kopīgus mērķus un 
ideālus, vai tie būtu politiski, kultūras, 
sociāli, vai ekonomiski. Darbojoties 
vietējā, valsts, reģionālā un starptautiskā 
mērogā, tās ietver pilsētu un lauku, 
formālas un neformālas organizācijas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas.

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas. Atbilstīgi 
Konsensam par attīstību šī regula 
stiprinās partnerības ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu attīstību un palīdzētu veidot 
darbības telpu un labvēlīgu vidi šīm 
organizācijām, tādējādi sniedzot tām 
iespēju veikt savus dažādos uzdevumus, 
proti, būt demokrātijas, tiesiskuma, 
sociālā taisnīguma un cilvēktiesību 
veicinātājām, tiesību subjektu aizstāvēm, 
klimata rīcības un vides aizsardzības 
īstenotājām, neatkarīgām padomdevējām, 
kas uzrauga iestādes un sauc tās pie 
atbildības, un pārmaiņu īstenotājām un 
virzītājām, veicinot arī izglītošanos 
attīstības jomā un vairojot izpratni. Šī 
regula paplašinās pilsoniskās sabiedrības 
telpu un palielinās atbalstu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju spēju veidošanai, 
lai tādējādi stiprinātu to ietekmi attīstības 
procesā un sekmētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu. Šai regulai būtu arī 
jāpiedāvā iespēja ļoti mazām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām ātri un bez 
birokrātijas saņemt nelielas dotācijas, it 
sevišķi nestabilās, krīzes un starpkopienu 
spriedzes situācijās.
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Or. en

Grozījums Nr. 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas.

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas. Atbilstīgi 
Konsensam par attīstību šai regulai būtu 
jāstiprina partnerības ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu attīstību un palīdzētu veidot 
darbības telpu un labvēlīgu vidi šīm 
organizācijām, tādējādi sniedzot tām 
iespēju veikt savus dažādos uzdevumus, 
proti, būt demokrātijas, tiesiskuma, 
sociālā taisnīguma un cilvēktiesību 
veicinātājām, tiesību subjektu aizstāvēm, 
neatkarīgām padomdevējām, kas uzrauga 
iestādes un sauc tās pie atbildības, un 
pārmaiņu īstenotājām un virzītājām, 
veicinot arī izglītošanos attīstības jomā un 
vairojot izpratni. Šī regula paplašinās
pilsoniskās sabiedrības telpu un palielinās 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju spēju veidošanai, lai tādējādi 
stiprinātu to ietekmi attīstības procesā un 
uzlabotu politisko, sociālo, vides un 
ekonomisko dialogu.

Or. en



AM\1172161LV.docx 83/162 PE632.090v01-00

LV

Grozījums Nr. 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas.

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas. Būtu
jānodrošina, ka partneru pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas ir nevainojamas 
godīguma un cilvēktiesību ievērošanas 
ziņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 

(26) Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāpieņem plašs 
dalībnieku loks ar dažādām lomām un 
pilnvarām, kas ietver visus nevalstiskās, 
bezpeļņas struktūras, bezpartejiskas un 
nevardarbīgas struktūras, ar kuru 
starpniecību cilvēki organizējas, lai censtos 
sasniegt kopīgus mērķus un ideālus, vai tie 
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būtu politiski, kultūras, sociāli, vai 
ekonomiski. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas.

būtu politiski, kultūras, sociāli, ar vidi 
saistīti vai ekonomiski. Darbojoties vietējā, 
valsts, reģionālā un starptautiskā mērogā, 
tās ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jāveicina pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un vietējo iestāžu līdzdalība 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, 
tostarp attiecībā uz demokrātiju, 
tiesiskumu, pamatbrīvībām, 
cilvēktiesībām, klimata rīcību, vides 
aizsardzību un sociālo taisnīgumu, kā arī 
to līdzdalība sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšanā iedzīvotājiem, kuriem tie ir 
visvairāk vajadzīgi. Savienībai un 
dalībvalstīm būtu jāatzīst pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un vietējo iestāžu 
dažādie uzdevumi un tas, ka vietējās 
iestādes veicina teritoriālu pieeju 
attīstībai, tostarp decentralizācijas 
procesus, līdzdalību, pārraudzību un 
pārskatatbildību. Savienībai un 
dalībvalstīm būtu jāveicina pilsoniskās 
sabiedrības telpa un jāpalielina atbalsts 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
vietējo iestāžu spēju veidošanai, lai 
stiprinātu to ietekmi ilgtspējīgas attīstības 
procesā un uzlabotu politisko, sociālo, 
vides un ekonomisko dialogu, tostarp 
īstenojot pilsoniskās sabiedrības atbalsta 
programmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 507
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Savienība atbalsta pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un sekmē to 
lielāku stratēģisku iesaisti visos ārējos 
instrumentos un programmās, tostarp 
ģeogrāfiskajās programmās un ātrās 
reaģēšanas pasākumos, kas minēti šajā 
regulā, saskaņā ar Padomes 2017. gada 
19. jūnija paziņojumā "Demokrātijas un 
ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas 
iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību 
ārējo attiecību jomā" ietvertajiem 
secinājumiem.

Or. it

Pamatojums

Pilsoniskajai sabiedrībai būtu vairāk jāiesaistās Savienības ārējā darbībā un tādējādi arī šīs 
regulas mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Savienība atzīst vietējo iestāžu 
būtisko nozīmi Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam īstenošanā, un 
tai būtu jāuzsver savs atbalsts vietējo 
iestāžu spēju veidošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Padome 2008. gada 8. decembrī 
apstiprināja visaptverošu pieeju attiecībā 
uz ANO Drošības padomes Rezolūcijas 
Nr. 1325 (2000) un Rezolūcijas Nr. 1820 
(2008) par sievietēm, mieru un drošību 
īstenošanu Savienībā, atzīstot miera, 
drošības, attīstības un dzimumu 
līdztiesības jautājumu ciešo saikni. 
Savienība ir nemitīgi aicinājusi pilnībā 
īstenot programmu "Sievietes, miers un 
drošība", kas izklāstīta attiecīgajās 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
padomes rezolūcijās, jo īpaši saistībā ar 
nepieciešamību apkarot vardarbību pret 
sievietēm konfliktu situācijās un veicināt 
sieviešu līdzdalību miera veidošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26c) Globālajā stratēģijā ir noteikts, ka 
miera veidošana, konfliktu novēršana un 
stabilitāte ir galvenie Savienības ārējās 
darbības politikas virzieni. Ņemot vērā 
pieaugošo nestabilitāti un konfliktus 
Savienības kaimiņvalstīs un citviet, 
finansējums šiem politikas virzieniem 
būtu jādivkāršo, salīdzinot ar 2014.–
2020. gada finanšu plānu. Tikpat svarīgi 
ir saglabāt un palielināt Savienības 
politikas tvērumu šajā jomā. Tā īsteno 
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tādas attiecīgās Savienības stratēģijas kā 
ES integrētā pieeja ārējiem konfliktiem 
un krīzēm, Savienības Vardarbīgu 
konfliktu novēršanas programma, 
koncepcija par ES starpniecības un 
dialoga spēju stiprināšanu, ES mēroga 
stratēģiskais satvars drošības sektora 
reformas (SSR) atbalstam, ES Stratēģija 
nelikumīgu vieglo un kājnieku ieroču 
(VIKI), kā arī to munīcijas apkarošanai 
un ES koncepcija, lai atbalstītu 
atbruņošanu, demobilizāciju un 
reintegrāciju (ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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, 
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.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, aizsargāt vidi un 
cīnīties pret dabas resursu zudumiem
atbilstīgi Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
un vides jomā un sasniegt vispārēju mērķi, 
proti, 50 % no Savienības budžeta 
izdevumiem, kas paredzēti klimata un 
vides mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka 
darbības saskaņā ar šo regulu sekmēs 
mērķi novirzīt 50 % no tās kopējā 
finansējuma klimata jomas un ar vidi 
saistītiem mērķiem un atbalstīs darbības, 
kuras nodrošina skaidrus un nosakāmus 
līdzieguvumus dažādās nozarēs. Attiecīgās 
darbības tiks noteiktas šīs regulas 
īstenošanas gaitā, un kopējais ieguldījums 
no šīs regulas būtu jāiekļauj attiecīgajos 
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izvērtējumos un pārskatīšanas procesos. 
Visām Savienības darbībām un 
izdevumiem vienmēr būtu jāatbilst Parīzes 
nolīguma mērķiem, un tie nedrīkst sekmēt 
vides degradāciju. Īpašs uzsvars būtu 
jāliek uz atbalstu, kas palīdz pielāgoties 
klimata pārmaiņām nabadzīgās, izteikti 
neaizsargātās valstīs. Rīcības klimata 
jomā finansēšana ar šīs regulas 
starpniecību palīdzēs jaunattīstības 
valstīm pildīt apņemšanos no 2020. gada 
mobilizēt 100 miljardus USD gadā, lai 
nodrošinātu jaunattīstības valstu 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

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, 
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.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, aizsargāt vidi un 
cīnīties pret bioloģiskās daudzveidības 
zudumiem atbilstīgi Savienības saistībām 
īstenot Parīzes nolīgumu, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
un vides jomā un sasniegt vispārēju mērķi, 
proti, 50 % no Savienības budžeta 
izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 
sasniegšanai. Paredzams, ka darbības 
saskaņā ar šo regulu sekmēs mērķi novirzīt 
50 % no tās kopējā finansējuma klimata 
jomas un ar vidi saistītiem mērķiem. Tas 
ietver 10 % mērķi, kas veltīts bioloģiskajai 
daudzveidībai. Attiecīgās darbības tiks 
noteiktas šīs regulas īstenošanas gaitā.
Kopējais ieguldījums no šīs regulas būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtējumos un 
pārskatīšanas procesos. Savienības rīcībai 
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šajā jomā būtu jāatbalsta Parīzes 
nolīguma un Rio konvenciju ievērošana. 
Darbībās un pasākumos, kas palīdz 
sasniegt mērķi klimata un vides jomā, 
ņem vērā saikni starp klimatu, mieru un 
drošību, iespēju nodrošināšanu sievietēm 
un cīņu pret nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

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, 
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.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības zudumiem un aizsargāt vidi
atbilstīgi Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus
un Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību, šai regulai vajadzētu 
palīdzēt Savienības politikā integrēt rīcību 
klimata un vides jomā un sasniegt 
vispārēju mērķi, proti, 45 % no Savienības 
budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata 
mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka 
darbības saskaņā ar šo regulu sekmēs 
mērķi novirzīt 50 % no tās kopējā 
finansējuma klimata jomas un ar vidi 
saistītiem mērķiem. Attiecīgās darbības 
tiks noteiktas šīs regulas īstenošanas gaitā, 
un kopējais ieguldījums no šīs regulas būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtējumos un 
pārskatīšanas procesos. Visām Savienības 
darbībām un izdevumiem vienmēr būtu 
jāatbilst Parīzes nolīguma mērķiem, kā 
arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un tie 
nedrīkst sekmēt vides degradāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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, 
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.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, aizsargāt vidi un 
cīnīties pret dabas resursu zudumiem
atbilstīgi Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
un vides jomā un sasniegt vispārēju mērķi, 
proti, 35 % no Savienības budžeta
izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 
sasniegšanai. Paredzams, ka darbības 
saskaņā ar šo regulu sekmēs mērķi novirzīt 
35 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Louis Michel

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 

(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 
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Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 
25 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
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.

Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 
40 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 40 % no tās 
kopējā finansējuma klimata jomas 
mērķiem. Attiecīgās darbības tiks noteiktas 
šīs regulas piemērošanas gaitā, un kopējais 
ieguldījums no šīs regulas būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtējumos un pārskatīšanas 
procesos. ES darbībai šajā jomā būtu 
jāveicina Parīzes nolīguma ievērošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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, 
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.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, kas patiesi ir 
kļuvušas par neatliekami risināmu 
jautājumu uz šīs planētas, 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, 
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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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, 
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.

(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, 
50 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata un vides mērķu 
sasniegšanai. Paredzams, ka darbības 
saskaņā ar šo regulu sekmēs mērķi novirzīt 
50 % no tās kopējā finansējuma klimata un 
vides jomas mērķiem. Attiecīgās darbības 
tiks noteiktas šīs regulas īstenošanas gaitā, 
un kopējais ieguldījums no šīs regulas būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtējumos un 
pārskatīšanas procesos.

Or. fr

Grozījums Nr. 518
Thierry Cornillet

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, 

(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, 
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25 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
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.

50 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 50 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Marietje Schaake

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, 
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.

(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, 
30 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 30 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä
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Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT) un pakalpojumi ir sevi 
apliecinājuši kā ilgtspējīgas attīstības un 
iekļaujošas izaugsmes veicinātāji. Tie var 
būt svarīgi aspekti, uzlabojot iedzīvotāju 
dzīves pat nabadzīgākajās valstīs, it sevišķi 
nodrošinot iespējas sievietēm un 
meitenēm, uzlabojot demokrātisku 
pārvaldību un pārredzamību un sekmējot 
produktivitāti un darbvietu radīšanu. 
Tomēr problēmas gan reģionos, gan to 
starpā joprojām rada savienojumi un 
izmaksu pieejamība, jo ir lielas atšķirības 
starp valstīm ar augstiem ienākumiem un 
valstīm ar zemiem ienākumiem, kā arī
starp pilsētām un lauku apgabaliem; šai 
regulai vajadzētu palīdzēt ES plašāk 
integrēt digitalizāciju ES attīstības 
politikā, kā jau paredzēts tās stratēģijas 
"Digital4Development" ietvaros, kura ir 
jāatjaunina laikposmam pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ilgtspējīgas lauksaimniecības un 
pārtikas sistēmām, tostarp ilgtspējīgai 
zivsaimniecībai, būs jāapmierina 
pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita 
pārtikas un uztura nodrošinājuma 
vajadzības, vienlaicīgi aizsargājot vidi. Ar 
šo regulu būtu jāveicina ilgtspējīga 
lauksaimniecība un tādu dabas resursu kā 
ūdens, augsne un meži ilgtspējīga 
apsaimniekošana. Paredzams, ka ar 
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darbībām, ko īstenos šā finansējuma 
ietvaros, 10 % no kopējā finansējuma 
ieguldīs pārtikas un uztura 
nodrošinājumā, palielinot atbalstu 
mazajiem lauksaimniekiem un 
agroekoloģiskai praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ņemot vērā to, ka saskaņā ar 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ES Starptautisko 
kultūras sakaru stratēģiju ir svarīgi
risināt ar izglītību un kultūru saistītus 
jautājumus, ar šo regulu tiks veicināta 
iekļaujošas, vienlīdzīgi pieejamas un 
pilnvērtīgas izglītības nodrošināšana, 
visiem pieejamu mūžizglītības iespēju 
veicināšana un starptautisko kultūras 
sakaru sekmēšana, paturot prātā ES kā 
pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
sakārtota, droša un atbildīga migrācija
saskaņā ar programmu 2030. gadam, un 



PE632.090v01-00 96/162 AM\1172161LV.docx

LV

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, 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.

efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu, it sevišķi izveidojot drošus un 
likumīgus migrācijas ceļus. Šādai 
sadarbībai būtu jāpalīdz nodrošināt 
piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, 
risināt piespiedu pārvietošanas
pamatcēloņus, cilvēku tirdzniecību un 
migrantu kontrabandu un strādāt pie 
drošas, cieņpilnas un ilgtspējīgas
atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un 
reintegrācijas, pamatojoties uz savstarpēju 
pārskatatbildību un pilnībā ievērojot 
humanitārās un cilvēktiesību saistības. Šai 
regulai būtu jāsekmē koordinēta, holistiska 
un strukturēta pieeja migrācijai, maksimāli 
palielinot sinerģiju un migrācijas un 
mobilitātes pozitīvo ietekmi uz attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(29) Sadarbībai ar partnervalstīm 
migrācijas jomā būtu jābalstās uz globālo 
paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu 
migrāciju un globālo paktu par bēgļiem 
un jāļauj jaunattīstības valstīm izmantot
priekšrocības, ko sniedz labi pārvaldīta un 
atbilstīga migrācija, efektīvi risinot 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņus un mazinot slogu 
jaunattīstības valstīm, kuras uzņem 
lielāko skaitu bēgļu visā pasaulē. Tam
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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, 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.

būtu jāpalīdz nodrošināt piekļuvi
starptautiskajai aizsardzībai un vajadzības 
gadījumā strādāt pie reintegrācijas pēc 
atgriešanās, piemērojot pieeju, kas 
kontekstuāli izprot konfliktu, lai 
nepieļautu negatīvu ietekmi uz konflikta 
dinamiku. Sadarbībai vajadzētu palīdzēt 
atbalstīt drošu un atbilstīgu migrāciju un 
darbu ar diasporu, finanšu starpniekiem 
un programmām, kuras uzlabo naudas 
pārvedumu ietekmi uz attīstību. Šādas 
sadarbības pamatā vajadzētu būt 
savstarpējai pārskatatbildībai, pilnībā 
ievērojot humanitārās un cilvēktiesību 
saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Marietje Schaake

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. 

(29) Sadarbība ar partnervalstīm 
migrācijas jomā var nodrošināt savstarpēji 
izdevīgas atbilstīgas migrācijas plūsmas,
vienlaikus risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuvi starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt piespiedu 
pārvietošanas 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 
Savienības tiesības un vērtības, kā arī 
starptautiskos un Eiropas humanitāros un 
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Tādējādi trešo valstu efektīvai sadarbībai 
ar Savienību šajā jomā vajadzētu būt šīs 
regulas vispārējo principu 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.

cilvēktiesību standartus un saistības. 
Neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņi lielā 
mērā atbilst pašreizējiem attīstības 
sadarbības mērķiem, tādiem kā
nabadzības un nevienlīdzības izskaušana 
un tiesību un brīvību veicināšana. 
Tādējādi saskaņotība starp migrācijas un 
attīstības sadarbības politiku var sekmēt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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, 
ka attīstības palīdzība atbalsta 
partnervalstis efektīvākā migrācijas 
pārvaldīšanā, ir svarīga lielāka saskaņotība 

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu un pēc iespējas drīzāk izbeidzot 
likumīgas vai nelikumīgas imigrācijas 
plūsmas uz ES dalībvalstīm. Šādai 
sadarbībai būtu jāpalīdz nodrošināt 
piekļuvi 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, 
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starp migrācijas un attīstības sadarbības 
politiku. Šai regulai būtu jāsekmē 
koordinēta, holistiska un strukturēta pieeja 
migrācijai, maksimāli palielinot sinerģiju 
un izmantojot vajadzīgos ietekmes 
līdzekļus.

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. fr

Grozījums Nr. 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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, 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 

(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 piekļuvi 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 atgriezto migrantu 
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, 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 
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strukturēta pieeja migrācijai, maksimāli 
palielinot sinerģiju un izmantojot 
vajadzīgos ietekmes līdzekļus.

palielinot sinerģiju un izmantojot 
vajadzīgos ietekmes līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Louis Michel

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 jaunus 
izaicinājumus, jaunas vajadzības vai 
oficiālās attīstības palīdzības būtisku 
palielināšanu citās jomās, 10 % no tās
finansējuma ir paredzēts veltīt neatbilstīgas 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai un drošas, 
organizētas, likumīgas migrācijas 
atvieglošanai, kā arī atbildīgas un labi 
pārvaldītas politikas īstenošanai 
migrācijas jomā, tostarp bēgļu un migrantu 
tiesību aizsardzībai šīs regulas mērķu 
ietvaros attiecībā uz intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju. Šai regulai būtu 
arī jāpalīdz uzņēmējām kopienām sniegt 
konkrētu atbalstu pārvietotajām 
personām, jo īpaši sniedzot tām piekļuvi 
pamatpakalpojumiem un iztikas 
līdzekļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 529
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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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 saistībā ar jaunām 
problēmām vai jaunām vajadzībām, 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. Šai regulai būtu jāveicina 
palīdzība uzņēmējām kopienām sniegt 
pamatpakalpojumus bēgļiem un 
pārvietotām personām. Šis atbalsts būtu 
jānodrošina, veicinot publiskā un privātā 
sektora partnerības un identificējot 
vispiemērotākos partnerus, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš bēgļu 
bērnu piekļuvei izglītībai.

Or. it

Pamatojums

Publiskā un privātā sektora partnerība ir efektīvs veids, kā nodrošināt pamatpakalpojumus. 
To starpā ļoti svarīga ir bēgļu bērnu piekļuve izglītībai.

Grozījums Nr. 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 

(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 
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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.

neparedzētus apstākļus, 10 % no tās 
finansējuma ir paredzēts veltīt neatbilstīgas 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai, palīdzības 
veicināšanai uzņēmējām kopienām 
saistībā ar konkrēta atbalsta sniegšanu 
pārvietotām personām, it sevišķi piekļuves 
nodrošināšanu pamatpakalpojumiem un 
iztikas avotiem, un pastiprinātas 
līdzdalības atbalstīšanai nolūkā veicināt 
drošu, sakārtotu, atbilstīgu un atbildīgu 
migrāciju un īstenot plānotu un labi 
vadītu migrācijas politiku un pārvaldību, 
tostarp bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai šīs regulas mērķu ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 neatbilstīgas 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai un migrācijas 
vadības un pārvaldības atbalstīšanai, 
tostarp bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai šīs regulas mērķu ietvaros. 
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā 
noturēt savās valstīs vietējos iedzīvotājus, 
kuri ir spiesti aizbraukt galvenokārt 
ekonomisku iemeslu dēļ, ir attīstības 
palīdzība ar mērķi novērst šādas 
migrācijas pamatcēloņus, kas galvenokārt 
ir ekonomiski un sociāli.

Or. fr
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Grozījums Nr. 532
Elly Schlein

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 jaunas 
problēmas vai vajadzības, 10 % no tās 
finansējuma ir paredzēts veltīt drošas, 
sakārtotas, atbilstīgas un atbildīgas
migrācijas sekmēšanai, piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu risināšanai un 
plānotas un labi vadītas migrācijas 
politikas un pārvaldības īstenošanai, 
tostarp bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai šīs regulas mērķu ietvaros un 
likumīgu un drošu migrācijas ceļu 
izveidei. Šai regulai būtu arī jāatbalsta 
palīdzība uzņēmējām kopienām saistībā 
ar konkrēta atbalsta sniegšanu 
pārvietotām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(30) Šai regulai būtu jādod Savienībai 
iespēja reaģēt uz problēmām, vajadzībām 
un iespējām saistībā ar migrāciju, 
papildinot Savienības migrācijas un 
attīstības politikas virzienus. Lai sekmētu 
šo mērķi un palielinātu migrācijas 
ieguldījumu attīstībā, ne vairāk kā 5 % no 
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neatbilstīgas migrācijas un piespiedu
pārvietošanas pamatcēloņu risināšanai un 
migrācijas vadības un pārvaldības 
atbalstīšanai, tostarp bēgļu un migrantu 
tiesību aizsardzībai šīs regulas mērķu 
ietvaros.

tās finansējuma ir paredzēts veltīt 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai un drošu un 
atbilstīgu migrācijas ceļu atbalstīšanai, kā 
arī migrācijas pārvaldības atbalstīšanai, 
tostarp bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai šīs regulas mērķu ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Marietje Schaake

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 jāpapildina
Savienības migrācijas politika, jo tās mērķi 
ietver nabadzības izskaušanu un 
ilgtspējīgu ekonomikas, sociālo un vides 
attīstību. Ne vairāk kā 10 % no šīs regulas 
finansējuma var izmantot migrācijas 
vadības un pārvaldības atbalstīšanai, it 
sevišķi bēgļu un migrantu tiesību 
aizsardzībai, balstoties uz 
starptautiskajiem un Eiropas standartiem 
un saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Spēju veidošana attīstības un 
drošības atbalstam attīstības nolūkā būtu
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jāizmanto tikai ārkārtas gadījumos, kuros 
regulas mērķus nevar īstenot ar citām 
attīstības sadarbības darbībām. Sniedzot 
atbalstu drošības sektora dalībniekiem 
trešās valstīs (izņemot militāru atbalstu) 
konfliktu novēršanas, krīžu pārvarēšanas 
vai stabilizācijas kontekstā, ir būtiski 
nodrošināt piemērotus apstākļus attīstībai 
un nabadzības izskaušanai. Drošības 
sistēmas laba pārvaldība, efektīva 
demokrātiska kontrole un civilā 
pārraudzība, kā arī cilvēktiesību un 
tiesiskuma principu ievērošana ikvienā 
gadījumā ir būtiski labi funkcionējošas 
valsts atribūti, un tie būtu jāveicina ar 
plašāku atbalstu drošības sektora 
reformām trešās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Uz šo regulu būtu jāattiecina 
horizontālie finanšu noteikumi, kurus 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un jo 
īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un 
izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, 
godalgas, netiešu pārvaldību, finansiālo 
palīdzību, budžeta atbalstu, trasta fondus, 
finanšu instrumentus un budžeta 
garantijas, un paredz pārbaudes par finanšu 
dalībnieku atbildību. Noteikumi, kas 
pieņemti, pamatojoties uz LESD 
322. pantu, attiecas arī uz Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 
un trešās valstīs, jo tiesiskuma ievērošana 
ir būtiska pareizai finanšu pārvaldībai un 

(31) Uz šo regulu būtu jāattiecina 
horizontālie finanšu noteikumi, kurus 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un jo 
īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un 
izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, 
godalgas, netiešu pārvaldību, finansiālo 
palīdzību, budžeta atbalstu un budžeta 
garantijas, un paredz pārbaudes par finanšu 
dalībnieku atbildību. Noteikumi, kas 
pieņemti, pamatojoties uz LESD 
322. pantu, attiecas arī uz Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 
un trešās valstīs, jo tiesiskuma ievērošana 
ir būtiska pareizai finanšu pārvaldībai un 
efektīvam ES finansējumam.
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efektīvam ES finansējumam.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš nav ticis atrisināts jautājums par nepietiekamu parlamentāro kontroli un uzraudzību 
attiecībā uz trasta fondiem. Trasta fondi kā finansēšanas instruments neatbilst pārredzamības 
un parlamentārās kontroles/uzraudzības kritērijiem.

Grozījums Nr. 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Uz šo regulu būtu jāattiecina 
horizontālie finanšu noteikumi, kurus 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un jo 
īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un 
izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, 
godalgas, netiešu pārvaldību, finansiālo 
palīdzību, budžeta atbalstu, trasta fondus, 
finanšu instrumentus un budžeta garantijas, 
un paredz pārbaudes par finanšu dalībnieku 
atbildību. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
arī uz Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs un trešās valstīs, jo 
tiesiskuma ievērošana ir būtiska pareizai 
finanšu pārvaldībai un efektīvam ES 
finansējumam.

(31) Uz šo regulu būtu jāattiecina 
horizontālie finanšu noteikumi, kurus 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un jo 
īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un 
izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, 
godalgas, netiešu pārvaldību, finansiālo 
palīdzību, budžeta atbalstu, finanšu 
instrumentus un budžeta garantijas, un 
paredz pārbaudes par finanšu dalībnieku 
atbildību. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
arī uz Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs un trešās valstīs, jo 
tiesiskuma ievērošana ir būtiska pareizai 
finanšu pārvaldībai un efektīvam ES 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
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31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Tā kā šī regula un tās darbības 
joma ir ļoti plaša un lai nodrošinātu 
saskaņotību starp principiem, mērķiem un 
izdevumiem gan šīs regulas, gan citu 
ārējās finansēšanas instrumentu, 
piemēram, IPA III regulas, ietvaros, par 
politikas virzienu, programmu, mērķu un 
darbību vadīšanu, koordinēšanu un 
pārvaldību saskaņā ar šo regulu vajadzētu 
atbildēt horizontālai vadības grupai, kura 
pilnībā balstās uz attiecīgajiem Komisijas 
un EĀDD departamentiem un kuru vada 
AP/PV vai šā biroja pārstāvis, lai 
nodrošinātu ES ārējā finansējuma 
konsekvenci, lietderību, pārredzamību un 
pārskatatbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Finansēšanas veidi un īstenošanas
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punktā.

(32) Finansēšanas veidi un 
piemērošanas metodes saskaņā ar šo 
regulu būtu jāizvēlas, pamatojoties uz
partneru vajadzībām, prioritātēm, īpašo 
situāciju, to nozīmību, ilgtspēju un spēju 
nodrošināt atbilstību attīstības 
efektivitātes principiem, sasniegt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, 
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Euratom) 2018/10461a ("Finanšu 
regula") 125. panta 1. punktā. Šajā regulā
būtu jāstiprina un jāpalielina Eiropas 
Demokrātijas fonda (EDF) nozīme, jo tas 
ir fonds, ko pilnvarojušas Eiropas 
iestādes, lai atbalstītu demokrātiju, 
pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesības 
visā pasaulē. EDF būtu jānodrošina 
administratīvais elastīgums un finansiālas 
iespējas izmaksāt mērķtiecīgas dotācijas 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 
Eiropas kaimiņvalstīs, kuri atbalsta 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
īstenošanu, it sevišķi jautājumā par 
demokrātijas attīstību, cilvēktiesībām, 
brīvām vēlēšanām un tiesiskumu, kā 
minēts šīs regulas 17. un 18. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punktā.

(32) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
noteiktos mērķus un tiem atbilstīgās 
darbības, panākt praktiskumu un sasniegt 
rezultātus, kā arī pamatojoties uz situāciju 
attiecīgajām partnervalstī vai 
organizācijā, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Jaunajam Eiropas Fondam 
ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”), par 
pamatu izmantojot savu sekmīgo priekšteci 
– EFIA70, būtu jāveido integrēta finanšu 
pakete, kas nodrošina finansēšanas spējas 
dotāciju, budžeta garantiju un finanšu 
instrumentu veidā visā pasaulē. EFIA+ 
būtu jāatbalsta Ārējo investīciju plāns un 
jākombinē apvienošanas darbības un 
budžeta garantijas operācijas, kuras sedz 
Ārējās darbības garantija, tostarp tās 
operācijas, kuras sedz valsts riskus, kas 
saistīti ar aizdevumu operācijām, kuras 
iepriekš veiktas saskaņā ar ārējo 
aizdevumu mandātu Eiropas Investīciju 
bankai. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 
bankas lomu saskaņā ar Līgumiem un tās 
pieredzi pēdējo pārdesmit gadu laikā 
Savienības politikas atbalstīšanā, Eiropas 
Investīciju bankai būtu arī turpmāk jābūt 
Komisijas dabiskajai partnerei operāciju 
īstenošanā saskaņā ar Ārējās darbības 
garantiju.

(33) Jaunajam Eiropas Fondam 
ilgtspējīgai attīstībai plus ("EFIA+"), par 
pamatu izmantojot savu sekmīgo priekšteci 
– EFIA70, būtu jāveido integrēta finanšu 
pakete, kas nodrošina finansēšanas spējas 
dotāciju, budžeta garantiju un finanšu 
instrumentu veidā visā pasaulē. EFIA+ 
būtu jāatbalsta Ārējo investīciju plāns un 
jākombinē apvienošanas darbības un 
budžeta garantijas operācijas, kuras sedz 
Ārējās darbības garantija, tostarp tās 
operācijas, kuras sedz valsts riskus, kas 
saistīti ar aizdevumu operācijām, kuras 
iepriekš veiktas saskaņā ar ārējo 
aizdevumu mandātu Eiropas Investīciju 
bankai. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 
bankas lomu saskaņā ar Līgumiem un tās 
pieredzi pēdējo pārdesmit gadu laikā 
Savienības politikas atbalstīšanā, Eiropas 
Investīciju bankai būtu arī turpmāk jābūt 
Komisijas dabiskajai partnerei operāciju 
īstenošanā saskaņā ar Ārējās darbības 
garantiju, un arī turpmāk būtu 
jānodrošina tās iesaiste ES ārējā 
finansējuma jomā saskaņā ar atjaunoto 
ārējo aizdevumu mandātu Plus (ELM+).

_________________ _________________

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Jaunajam Eiropas Fondam 
ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”), par 
pamatu izmantojot savu sekmīgo priekšteci 
– EFIA70, būtu jāveido integrēta finanšu 
pakete, kas nodrošina finansēšanas spējas 
dotāciju, budžeta garantiju un finanšu 
instrumentu veidā visā pasaulē. EFIA+ 
būtu jāatbalsta Ārējo investīciju plāns un 
jākombinē apvienošanas darbības un 
budžeta garantijas operācijas, kuras sedz 
Ārējās darbības garantija, tostarp tās 
operācijas, kuras sedz valsts riskus, kas 
saistīti ar aizdevumu operācijām, kuras 
iepriekš veiktas saskaņā ar ārējo 
aizdevumu mandātu Eiropas Investīciju 
bankai. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 
bankas lomu saskaņā ar Līgumiem un tās 
pieredzi pēdējo pārdesmit gadu laikā 
Savienības politikas atbalstīšanā, Eiropas 
Investīciju bankai būtu arī turpmāk jābūt 
Komisijas dabiskajai partnerei operāciju 
īstenošanā saskaņā ar Ārējās darbības 
garantiju.

(33) Jaunajam Eiropas Fondam 
ilgtspējīgai attīstībai plus ("EFIA+"), par 
pamatu izmantojot savu priekšteci –
EFIA70, būtu jāveido integrēta finanšu 
pakete, kas nodrošina finansēšanas spējas 
dotāciju, budžeta garantiju un finanšu 
instrumentu veidā visā pasaulē. EFIA+ 
būtu jāatbalsta Ārējo investīciju plāns un 
jākombinē apvienošanas darbības un 
budžeta garantijas operācijas, kuras sedz 
Ārējās darbības garantija, tostarp tās 
operācijas, kuras sedz valsts riskus, kas 
saistīti ar aizdevumu operācijām, kuras 
iepriekš veiktas saskaņā ar ārējo 
aizdevumu mandātu Eiropas Investīciju 
bankai. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 
bankas lomu saskaņā ar Līgumiem un tās 
pieredzi pēdējo pārdesmit gadu laikā 
Savienības politikas atbalstīšanā, Eiropas 
Investīciju bankai būtu arī turpmāk jābūt 
Komisijas dabiskajai partnerei operāciju 
īstenošanā saskaņā ar Ārējās darbības 
garantiju.

_________________ _________________

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EFIA īstenošana ir nupat tikai sākusies, mēs nezinām, vai tas ir bijis sekmīgs un vai tas 
ir sasniedzis visus mērķus, par kuriem cīnījās Parlaments.

Grozījums Nr. 543
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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 neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu. EFIA + būtu jāveicina 
peļņas/bezpeļņas partnerība kā līdzeklis 
privātā sektora potenciāla un investīciju 
virzībai uz ilgtspējīgu attīstību un 
nabadzības izskaušanu. Pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju stratēģiskā 
iesaiste būtu jāveicina visos projekta cikla 
posmos, tostarp īstenošanas posmā. 
Savienības delegācijām valstu līmenī būtu 
jādarbojas kā uzņēmumu un PSO 
tikšanās nodrošinātājām, jo abu nozaru 
sadarbība var būt izšķiroša, lai rastu 
atbilstošus risinājumus, lai veicinātu 
kopienu ekonomisko un sociālo attīstību,
pienācīgu darbvietu un jaunu 
uzņēmējdarbības iespēju radīšanu 
sociālajiem uzņēmumiem, 
mikrouzņēmumiem un MVU. Īpaša 
uzmanība būtu jāvelta valstīm, kas 
identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Or. it
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Pamatojums

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un nevalstisko organizāciju iesaistīšana visos projektu 
posmos ir būtiska, lai sasniegtu ekonomiskos un sociālos mērķus.

Grozījums Nr. 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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, mierpilnu, taisnīgu 
un iekļaujošu sabiedrību veicināšanu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, klimata 
pārmaiņu risināšanu ar mazināšanas un 
pielāgošanas pasākumiem, vides 
degradācijas novēršanu, pienācīgu 
darbvietu radīšanu, ekonomiskajām 
iespējām, prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
kooperatīviem, mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
tādējādi risinot konkrētus piespiedu
migrācijas un pārvietošanas 
sociālekonomiskos pamatcēloņus. Īpaša 
uzmanība būtu jāvelta valstīm, kas 
identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm. 
Investīciju pamatā vajadzētu būt konfliktu 
analīzei, uzmanības koncentrēšanai uz 
konfliktu, nestabilitātes un nepastāvības 
pamatcēloņiem, tādējādi maksimāli 
palielinot iespējas veicināt mieru un 
samazināt konfliktu saasināšanas riskus.
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Or. en

Grozījums Nr. 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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, 
kultūras un sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, iekļaujošas, 
taisnīgas un kvalitatīvas izglītības 
veicināšanu, izglītības un kultūras 
struktūru stiprināšanu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Louis Michel

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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, rūpniecisko 
ražošanu, sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
sociālekonomisko pamatcēloņu risināšanu 
un tiesiskuma un cilvēktiesību 
nostiprināšanu. Īpaša uzmanība būtu 
jāvelta valstīm, kas identificētas kā valstis, 
kuras skar nestabilitāte vai konflikts, 
vismazāk attīstītajām valstīm un lielu 
parādu apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 547
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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, 

(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, 
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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.

prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī uz demokrātiju, 
cilvēktiesībām un tiesiskumu, jo minēto 
vērtību trūkums nereti ir neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomiskie 
pamatcēloņi. 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. 548
Patrizia Toia

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 
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.

(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 ilgtspējīgā attīstībā. Privātā 
sektora iesaistīšanai Savienības sadarbībā 
ar partnervalstīm, izmantojot EFIA+, būtu 
jānodrošina izmērāma papildu ietekme uz 
attīstību, neizkropļojot tirgu, un 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.
Lai maksimāli palielinātu savu 
ieguldījumu programmā 2030. gadam, 
EFIA + būtu jāiekļauj jauna, cilvēces 
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attīstībai paredzētu investīciju sadaļa, kas 
tiktu pievienota piecām sadaļām, kas jau 
bija paredzētas iepriekšējā fondā.

Or. it

Pamatojums

Cilvēces attīstība, jo īpaši attiecībā uz pamatpakalpojumiem, kas saistīti ar veselību, izglītību 
un kultūru, ir jāpievieno kā investīciju sadaļa EFIA +, ņemot vērā tās nozīmi.

Grozījums Nr. 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(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 
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
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Grozījums Nr. 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu un iztikas avotu 
radīšanu un kuru izmaksu un ieguvumu 
attiecība veicina investīciju ilgtspēju, kā 
arī kuras nodrošina augstākās garantijas 
ilgtspējai un ilgtermiņa ietekmei uz 
attīstību visā vietējo dalībnieku līdzdalībā. 
Darbības, kas tiek atbalstītas ar Ārējās 
darbības garantiju, būtu saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu, tajā 
ietverot arī ietekmi uz iesaistīto kopienu 
cilvēktiesībām un iztikas avotiem un 
ietekmi uz nevienlīdzību, norādot 
iespējamos minētās nevienlīdzības 
risinājumus un pienācīgi ņemot vērā 
iesaistīto kopienu brīvas un iepriekš 
norunātas piekrišanas principu attiecībā 
uz investīcijām, kas saistītas ar zemi. 
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Ārējās darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanas 
privatizēšanai vai apdraudēšanai, par ko 
joprojām ir atbildīga valdība.

_________________ _________________

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz pienācīgu darbvietu un iztikas 
avotu radīšanu un kuru izmaksu un 
ieguvumu attiecība veicina investīciju 
ilgtspēju. Darbības, kas tiek atbalstītas ar 
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būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

Ārējās darbības garantiju, būtu pēc 
vajadzības saskaņā ar labāka regulējuma 
prasībām jāpapildina ar vidisko, finansiālo 
un sociālo aspektu padziļinātu ex ante 
izvērtējumu, tajā ietverot arī ietekmi uz 
iesaistīto kopienu tiesībām un iztikas 
avotiem un pienācīgi ņemot vērā iesaistīto 
kopienu brīvas un iepriekš norunātas 
piekrišanas principu attiecībā uz 
investīcijām, kas saistītas ar zemi. Ex post 
novērtējumos būtu jānovērtē EFIA+ 
operāciju ietekme uz attīstību. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

_________________ _________________

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
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(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanas 
privatizēšanai vai apdraudēšanai, par ko 
joprojām ir atbildīga valdība.

_________________ _________________

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Lai izpildītu Savienības politiskās 
saistības attiecībā uz rīcību klimata jomā, 
atjaunojamo energoresursu un resursu 
efektivitātes jomā, vismaz 50 % no 
finansējuma, kas saistīts ar garantiju, 
būtu jāatvēl investīcijām, kuras attiecas uz 
minētajām jomām.
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Or. en

Grozījums Nr. 554
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
tādiem migrācijas pamatcēloņiem kā 
nabadzība un nevienlīdzība. Paredzamības 
principa saskaņošana ar nepieciešamību 
ātri reaģēt uz vajadzībām, kuras nav 
ietvertas nevienā no šīs regulas mērķiem,
attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo programmu 
finansiālā īstenošana. Lai palielinātu ES 
spēju reaģēt uz vajadzībām, uz kurām 
neattiecas šī regula, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj iepriekš noteikta 
nepiešķirtu līdzekļu summa. Šī summa 
būtu jāmobilizē saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
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mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
ietekmei, ko it sevišķi uz jaunattīstības 
valstīm rada pieaugošais pārvietotu 
personu skaits visā pasaulē. Paredzamības 
principa saskaņošana ar nepieciešamību 
ātri reaģēt uz jaunām vajadzībām attiecīgi 
nozīmē, ka jāpielāgo programmu finansiālā 
īstenošana. Lai palielinātu ES spēju reaģēt 
uz neparedzētām vajadzībām, pamatojoties 
uz Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām
procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
sekām, kas saistītas ar pieaugošo to 
cilvēku skaitu, kurus visā pasaulē skar 
pārvietošana. Paredzamības principa 
saskaņošana ar nepieciešamību ātri reaģēt 
uz jaunām vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka 
jāpielāgo programmu finansiālā īstenošana. 
Lai palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) pieredzi, 
rezervei jaunām problēmām un prioritātēm 
būtu jāatstāj nepiešķirtu līdzekļu summa. 
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saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

Šī summa būtu jāmobilizē saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajām procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

(39) Ņemot vērā attiecīgās ģeogrāfiskās 
zonas, ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(39a) Pasākumi terorisma apkarošanas, 
organizētās noziedzības, kiberdrošības un 
militāro dalībnieku militāro spēju 
veidošanas jomā trešās valstīs, piemēram, 
CBSD, ir jāplāno un jāīsteno, stingri 
ievērojot starptautiskās humanitārās 
tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, 
lai nepieļautu šo saistību pārkāpumus un 
kaitējumu Savienības drošībai un tās kā 
uzticamas un uz starptautiskajām 
tiesībām un noteikumiem balstītas 
starptautiskās sistēmas veicinātājas 
reputācijai. Īstenojot iepriekš nosauktos
politikas virzienus, katrā ziņā ir 
visaptveroši un sistemātiski jāizmanto 
spēkā esošās "Darbības pamatnostādnes 
cilvēktiesību jomā ES ārējām sadarbības 
darbībām attiecībā uz terorismu, 
organizēto noziedzību un kiberdrošību. Uz 
tiesībām balstītas pieejas integrēšana". 
Šīs pamatnostādnes ir sevišķi svarīgas 
saistībā ar spīdzināšanas un citas 
nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas 
rīcības novēršanu un pienācīga procesa 
ievērošanu, ietverot nevainības 
prezumpciju, tiesības uz taisnīgu tiesu un 
tiesības uz aizstāvību. Pasākumus iepriekš 
minētajās politikas jomās papildina arī ar 
atbilstīgām riska novērtējuma, 
uzraudzības un izvērtēšanas procedūrām. 
Ir obligāti rūpīgi jāuzrauga pasākumu 
īstenošana un regulāri un publiski jāziņo 
par to.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
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būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos.

būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos. ES būtu arī jāparedz 
apmācības programmas vietējo iestāžu 
ierēdņiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām par to, kā pieteikties uz ES 
finansējumu, lai tiem palīdzētu uzlabot to 
projektu atbilstību un lietderību. Šīs 
programmas būtu jāīsteno attiecīgajās 
valstīs, nodrošinot to pieejamību valsts 
valodā, un tām būtu jāpapildina jebkādas 
attālinātas mācīšanās programmas, kas ir 
izstrādātas, lai nodrošinātu mērķtiecīgu 
apmācību, kura atbilst konkrētās valsts 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Louis Michel

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos.

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
demokrātisku atbildību par saviem 
attīstības procesiem un ārējās palīdzības 
ilgtspēju, Savienībai būtu attiecīgos 
gadījumos jāveicina pašas partnervalsts 
iestāžu, resursu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos, vienlaikus nodrošinot 
vietējos resursus un īpašās zināšanas, kā 
arī vietējo valdību un pilsoniskās 
sabiedrības pilnīgu līdzdalību.

Or. fr

Grozījums Nr. 561
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
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42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos.

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, ja ir izveidotas 
demokrātiskas iestādes, sistēmu un 
procedūru izmantošana visos sadarbības 
projekta cikla aspektos.

Or. it

Pamatojums

Iestāžu izmantošana būtu jāveicina, ciktāl tas atbilst nosacījumam, ka pastāv tiesiskums.

Grozījums Nr. 562
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
būtu attiecīgos gadījumos jāveicina pašas 
partnervalsts iestāžu, sistēmu un procedūru 
izmantošana visos sadarbības projekta 
cikla aspektos.

(42) Lai stiprinātu partnervalstu 
atbildību par saviem attīstības procesiem 
un ārējās palīdzības ilgtspēju, Savienībai 
būtu attiecīgos un iespējamības gadījumos 
jāveicina pašas partnervalsts demokrātisku 
iestāžu, pārskatatbildīgu sistēmu un 
procedūru izmantošana visos sadarbības 
projekta cikla aspektos.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Eduard Kukan

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(48) Atsauces uz Savienības 
instrumentiem Padomes Lēmuma 
2010/427/ES79 9. pantā, kuras aizstāj ar šo 
regulu, būtu lasāmas kā atsauces uz šo 
regulu, un Komisijai būtu jānodrošina, ka 
šī regula tiek īstenota saskaņā ar EĀDD 
lomu, kas paredzēta minētajā lēmumā.

(48) Atsauces uz Savienības 
instrumentiem Padomes Lēmuma 
2010/427/ES79 9. pantā, kuras aizstāj ar šo 
regulu, būtu lasāmas kā atsauces uz šo 
regulu, un Komisijai būtu jānodrošina, ka 
šī regula tiek īstenota saskaņā ar EĀDD 
lomu un kompetenci, kas paredzēta 
minētajā lēmumā.

_________________ _________________

79 Padomes Lēmums 2010/427/ES 
(2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību 
(OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

79 Padomes Lēmums 2010/427/ES 
(2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību 
(OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Atsauces uz Savienības 
instrumentiem Padomes Lēmuma 
2010/427/ES79 9. pantā, kuras aizstāj ar 
šo regulu, būtu lasāmas kā atsauces uz šo 
regulu, un Komisijai būtu jānodrošina, ka 
šī regula tiek īstenota saskaņā ar EĀDD 
lomu, kas paredzēta minētajā lēmumā.

(48) Savienības Augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
("Augstais pārstāvis") būtu jāgarantē 
Savienības ārējās darbības vispārēja 
politiska koordinācija, nodrošinot 
Savienības ārējās darbības vienotību, 
konsekvenci un efektivitāti, jo īpaši 
izmantojot šo regulu.

_________________

79 Padomes Lēmums 2010/427/ES 
(2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību 
(OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 565
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Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to tiek izveidots arī Eiropas Fonds 
ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”) un
Ārējās darbības garantija.

Ar to tiek izveidots arī Eiropas Fonds 
ilgtspējīgai attīstībai plus ("EFIA+"),
Ārējās darbības garantija un atjaunots 
ārējo aizdevumu mandāts Plus (ELM+).

Or. en

Grozījums Nr. 566
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) "plānošanas satvars" ir tematisks
vai ģeogrāfisks satvars, ar kuru politikas 
mērķi tiek no politikas satvara integrēti 
(daudzgadu) programmās; plānošanas 
satvars var ietvert valsts, daudzvalstu, 
reģionālas un pārreģionālas stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 567
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “valsts programma” ir indikatīva 
programma, kas aptver vienu valsti;

1) "valsts stratēģija" ir indikatīva 
stratēģija, kas aptver vienu valsti;

Or. en
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Grozījums Nr. 568
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “daudzvalstu programma” ir 
indikatīva programma, kas aptver vairāk 
nekā vienu valsti;

2) "daudzvalstu stratēģija" ir 
indikatīva stratēģija, kas aptver vairāk 
nekā vienu valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 569
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “reģionālā programma” ir 
indikatīva daudzvalstu programma, kas 
aptver vairāk nekā vienu trešo valsti tajā 
pašā ģeogrāfiskajā apgabalā, kā noteikts 
4. panta 2. punktā;

4) "reģionālā stratēģija" ir indikatīva 
daudzvalstu stratēģija, kas aptver vairāk 
nekā vienu trešo valsti tajā pašā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kā noteikts 4. panta 
2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “pārreģionālā programma” ir 
indikatīva daudzvalstu programma, kas 
aptver vairāk nekā vienu trešo valsti no 
dažādiem apgabaliem, kā noteikts šīs 
regulas 4. panta 2. punktā;

5) "pārreģionālā stratēģija" ir 
indikatīva daudzvalstu stratēģija, kas 
aptver vairāk nekā vienu trešo valsti no 
dažādiem apgabaliem, kā noteikts šīs 
regulas 4. panta 2. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 571
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “pārreģionālā programma” ir 
indikatīva daudzvalstu programma, kas 
aptver vairāk nekā vienu trešo valsti no 
dažādiem apgabaliem, kā noteikts šīs 
regulas 4. panta 2. punktā;

5) "pārreģionālā stratēģija" ir 
indikatīva daudzvalstu stratēģija, kas 
aptver vairāk nekā vienu trešo valsti no 
dažādiem apgabaliem, kā noteikts šīs 
regulas 4. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) "pilsoniskā sabiedrība" ir 
visdažādākās personas vai to grupas, kas 
ir neatkarīgas no valsts, tostarp NVO, 
universitātes, privātais sektors, 
arodbiedrības, kā arī cilvēktiesību 
aizstāvji saskaņā ar ANO Deklarācijā par 
personu tiesībām un atbildību paredzēto 
definīciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 573
Eduard Kukan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “iemaksu veicējs” ir dalībvalsts, 
starptautiska finanšu iestāde vai dalībvalsts 
publiska iestāde, publiska aģentūra vai 
citas struktūras, kas kopējā uzkrājumu 
fondā veic iemaksu skaidras naudas vai 
garantiju veidā.

8) "iemaksu veicējs" ir dalībvalsts, 
starptautiska finanšu iestāde vai dalībvalsts 
publiska iestāde, publiska aģentūra vai 
citas valsts vai privātas struktūras, kas 
kopējā uzkrājumu fondā veic iemaksu 
skaidras naudas vai garantiju veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Eduard Kukan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) "papildvērtība" ir princips, kas 
nodrošina, ka Ārējās darbības garantija 
veicina ilgtspējīgu attīstību ar tādu 
operāciju palīdzību, kuras nebūtu 
iespējams veikt bez tās vai kuras sniedz 
pozitīvus rezultātus papildus tam, kas 
būtu sasniegts bez šīs garantijas; 
papildvērtība nozīmē arī privātā sektora 
finansējuma piesaistīšanu un ar tirgus 
nepilnībām vai neoptimālu situāciju 
investīciju jomā saistītu problēmu 
risināšanu, kā arī investīciju kvalitātes, 
ilgtspējas vai ietekmes uzlabošanu vai 
mēroga palielināšanu. Šis princips 
nodrošina arī to, ka ar ārējās darbības 
garantijas operācijām neaizstāj dalībvalsts 
atbalstu, privātu finansējumu vai citu 
Savienības vai starptautiska līmeņa 
finansiālu intervenci un izvairās ar tām 
izstumt citas publiskas vai privātas 
investīcijas; ar garantiju atbalstītiem 
projektiem parasti ir augstāks riska profils 
nekā investīciju portfelim, ko atbalsta 
atbilstīgie partneri saskaņā ar savu 
parasto investīciju politiku bez Ārējās 
darbības garantijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) "papildināmība" ir princips, kas 
nodrošina, ka EFIA+ garantijas atbalsts 
nedrīkst būt paredzēts, lai aizstātu 
dalībvalsts atbalstu, privātu finansējumu 
vai citu Savienības finansiālu intervenci, 
un ka tas ir paredzēts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un izvairītos no citu valsts vai 
privātu ieguldījumu izstumšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) "nabadzība" ir visas jomas, kurās 
jebkura dzimuma cilvēki ir trūcīgi un 
dažādās sabiedrībās un kontekstos tos 
uztver kā nespējīgus. Nabadzības 
pamatdimensijas ir ekonomiskās, 
cilvēciskās, sociālkulturālās un 
aizsardzības spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b) "dzimumu līdztiesības aspekta 
ņemšana vērā" ir rīcība, kuras nolūks ir 
izprast un ņemt vērā sociālos un kultūras 
faktorus, kas saistīti ar dzimuma noteiktu 
atstumtību un diskrimināciju dažādās 
sabiedriskās un privātās dzīves jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8c) "pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas" ir visas nevalstiskās 
bezpeļņas struktūras, kuras ir politiski 
neitrālas un nevardarbīgas un kurās
cilvēki pulcējas kopīgu politisku, kultūras, 
sociālo un ekonomisko mērķu un ideālu 
īstenošanai. Darbojoties vietējā, valsts, 
reģionālā un starptautiskā mērogā, tās 
ietver pilsētu un lauku, formālas un 
neformālas organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8d) "konflikta kontekstuālā izpratne" 
ir rīcība, izprotot, ka jebkura iniciatīva, ko 
īsteno konflikta skartā vidē, 
mijiedarbosies ar šo konfliktu un ka šādai 
mijiedarbībai būs sekas, kurām var būt 
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pozitīva vai negatīva ietekme. Konflikta 
kontekstuālā izpratne nozīmē, ka pēc 
iespējas labāk ir jānodrošina, lai ES 
darbībām (politiskajai rīcībai, politikai,
ārējai palīdzībai) nebūtu negatīvas
ietekmes un lai tās maksimāli pozitīvi 
ietekmētu konflikta dinamiku, tādējādi 
sekmējot konflikta novēršanu, strukturālo 
stabilitāti un miera veidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8e) "papildināmība" EFIA+ kontekstā 
ir princips, kas nodrošina, ka atbalsts 
nedrīkst būt paredzēts, lai aizstātu 
dalībvalsts atbalstu, privātu finansējumu 
vai citu Savienības finansiālu intervenci, 
un ka tas ir paredzēts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un izvairītos no citu valsts vai 
privātu ieguldījumu izstumšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 581
Jean-Luc Schaffhauser

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 

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
atbalstīt dalībvalstis to darbībā pasaulē, lai 
sasniegtu ANO Statūtos minētos mērķus 
un principus.
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21. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 pamatintereses pasaulē, lai 
sasniegtu Savienības ārējās darbības 
mērķus un principus, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantā, vienlaikus 
ievērojot ES attīstības sadarbības politikas 
satvaru, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantā. Šīs 
regulas galvenais mērķis ir īstenot 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un Parīzes nolīgumu par 
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Marietje Schaake

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 finansējumu, lai atbalstītu 
Savienības vērtību un interešu 
nodrošināšanu un veicināšanu pasaulē 
saskaņā ar Savienības ārējās darbības 
mērķiem un principiem, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
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5. punktā, 8. un 21. pantā, ietverot 
pamattiesību un principu ievērošanu, kā 
arī cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma aizsardzību un veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 
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, kā arī Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 207., 208. un 
212. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 585
Eduard Kukan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā regulā paredzētais 
finansējums atbilst Savienības vērtībām 
un principiem, kā arī Savienības 
saistībām saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām, ņemot vērā attiecīgos Savienības 
politikas virzienus un nostājas.

Or. en
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Grozījums Nr. 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izveidot īpašas nostiprinātas 
attiecības ar ES austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīm, balstoties uz sadarbību, 
mieru un drošību, savstarpēju 
pārskatatbildību un kopīgu apņemšanos 
ievērot universālas vērtības —
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu, sociālekonomisko integrāciju, 
vides aizsardzību un rīcību klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā;

a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā, lai panāktu ekoloģiski 
ilgtspējīgu attīstību, izskaustu nabadzību 
un apkarotu nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā;

a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā, kā arī darīt iespējamu 
sociālo un ekonomikas attīstību un 
veicināt cilvēktiesības, demokrātiju un 
tiesiskumu šajās valstīs un reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) samazināt un ilgtermiņā izskaust 
nabadzību, jo īpaši vismazāk attīstītajās 
valstīs (VAV); izpildīt starptautiskās 
saistības un mērķus, ko ES ir apņēmusies 
ievērot, jo īpaši Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam, kā arī IAM un 
Parīzes nolīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panākt nabadzības izskaušanu, it 
sevišķi vismazāk attīstītajās valstīs (VAV);

Or. en
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Grozījums Nr. 591
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī veicināt stabilitāti un 
mieru un risināt citas globālās problēmas
saskaņā ar ANO Statūtu 2. pantā minēto 
neiejaukšanās principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 592
Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un vietējās 
iestādes, veicināt stabilitāti un mieru, 
novērst konfliktus, veicināt taisnīgu un 
iekļaujošu sabiedrību un risināt citas 
globālās un reģionālās problēmas, kā arī 
ārpolitikas vajadzības un problēmas, kā 
izklāstīts III pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu,
cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 
atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp organizācijas, kas 
cīnās par sieviešu tiesībām, veicināt 
multilaterālismu, veidot mieru, novērst 
konfliktus, veicināt taisnīgu un iekļaujošu 
sabiedrību un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā apkarot klimata 
pārmaiņas un vides degradāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 594
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) gan globālā, gan reģionālā, gan 
valsts un daudzpusējā līmenī konsolidēt, 
veicināt, aizsargāt un atbalstīt demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesības, atbalstīt 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas —
vajadzības gadījumā bez valdību vai valsts 
iestāžu iepriekšējas piekrišanas —, sekmēt 
multilaterālismu, starptautisko tiesiskumu 
un pārskatatbildību, veicināt stabilitāti un 
mieru un risināt citas globālās problēmas, 
to skaitā klimata pārmaiņas un pilsoniskās 
sabiedrības telpas samazināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 595
Eduard Kukan

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un vietējās 
iestādes, novērst konfliktus un veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
un reģionālās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti, atbalstīt ilgtspējīgu, iekļaujošu 
un visiem labvēlīgu ekonomisko un 
sociālo attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 597
Renaud Muselier

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un vietējo un 
reģionālo pašvaldību spēju 
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problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

nostiprināšanu, veicināt stabilitāti un 
mieru un risināt citas globālās problēmas, 
to skaitā migrāciju un mobilitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

b) globālā līmenī konsolidēt un
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā sekmēt sakārtotu un 
drošu migrāciju un mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) samazināt un ilgtermiņā izskaust 
nabadzību, it sevišķi vismazāk attīstītajās 
valstīs; izpildīt starptautiskās saistības un 
mērķus, par kuriem Savienība ir 
vienojusies, it sevišķi programmu 
2030. gadam, IAM un Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 600
Kati Piri
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt sieviešu un meiteņu 
tiesību aizsardzību un ievērošanu, ietverot 
ekonomiskās, darba un sociālās tiesības, 
kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību 
un tiesības, arī ar visaptverošas izglītības 
par seksualitāti palīdzību; un atzīt un 
novērtēt neapmaksātu aprūpes un 
mājsaimniecības darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt cilvēktiesības, 
demokrātiju, labu pārvaldību un 
tiesiskumu, tostarp vissarežģītākajos 
apstākļos un ārkārtas situācijās, 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību, 
tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) īstenot attīstības sadarbību ar 
partnervalstīm, lai panāktu ilgtspējīgu 
attīstību, izskaustu nabadzību un cīnītos 
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pret nevienlīdzību, kā uzsvērts ilgtspējīgas 
attīstības mērķos un programmā
2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 603
Eleni Theocharous

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti; un 
ārpolitikas vajadzības un prioritātes.

c) ātri reaģēt uz: dabas vai cilvēka 
izraisītas krīzes, nestabilitātes, 
cilvēktiesību pārkāpumu un konflikta 
situācijām; izturētspējas problēmām un 
humānās palīdzības un pasākumu attīstības 
jomā sasaisti.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti; un 
ārpolitikas vajadzības un prioritātes.

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti.

Or. fr

Grozījums Nr. 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
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3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti; un 
ārpolitikas vajadzības un prioritātes.

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti; un 
ārpolitikas vajadzības un prioritātes.

c) ātri reaģēt uz: krīzes, nestabilitātes 
un konflikta situācijām; izturētspējas 
problēmām un humānās palīdzības un 
pasākumu attīstības jomā sasaisti.

Or. en

Pamatojums

Ātrās reaģēšanas mehānismam ir jābūt skaidri sasaistītam ar ārkārtējām un izņēmuma 
situācijām, kā arī ar ārkārtas steidzamības un konflikta situācijām. Frāze "ārpolitikas 
vajadzības un prioritātes" ir neskaidra un paplašina šā mehānisma tvērumu, ietverot gandrīz 
ikvienu situāciju, kurā ir skartas ES intereses, un tas mehānismu padarītu piemērojamu 
gandrīz ikvienā situācijā.

Grozījums Nr. 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veicināt pilnvērtīgu un iekļaujošu 
izglītību kā svarīgu stimulu attīstības 
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sadarbības un starptautiskās sadarbības 
mērķu sasniegšanai, samazinot 
nevienlīdzību un nabadzību, radot 
cilvēkiem iespēju dzīvot veselīgāk un 
ilgtspējīgāk un sekmējot iecietību un 
zināšanas, lai veidotu mierpilnākas 
sabiedrības;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) b) veicināt jaunattīstības valstu 
ilgtspējīgu attīstību ekonomiskajā, 
sociālajā un vides jomā, lai novērstu 
nabadzību un mazinātu nevienlīdzību 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;

Or. it

Pamatojums

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir jāmin starp konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 609
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

panākt nabadzības izskaušanu, it sevišķi 
vismazāk attīstītajās valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 610
Urmas Paet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenot attīstības sadarbību ar 
partnervalstīm, lai panāktu ilgtspējīgu 
attīstību, kā uzsvērts ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un programmā 2030. gadam, 
cīnītos pret nevienlīdzību un izskaustu 
nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Urmas Paet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vismaz 20 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, visās programmās — gan 
ģeogrāfiskajās, gan tematiskajās, gada 
griezumā un visā to darbības laikā —
būtu jānovirza sociālās iekļautības 
veicināšanai un cilvēces attīstībai, lai 
atbalstītu un uzlabotu sociālo 
pamatpakalpojumu sniegšanu, piemēram, 
veselības jomā, tostarp nodrošinot uztura 
pieejamību, kā arī izglītības un sociālās 
aizsardzības jomā, it īpaši visvairāk 
marginalizētajām grupām, galveno 
uzmanību pievēršot sievietēm un bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

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 95 % no izdevumiem 
saskaņā ar šo regulu atbilst oficiālās 
attīstības palīdzības kritērijiem, kurus 
noteikusi Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja. Šī regula palīdz sasniegt kopīgo 
mērķi — 0,20 % no Savienības nacionālā 
kopienākuma novirzīt vismazāk 
attīstītajām valstīm un 0,7 % no 
Savienības nacionālā kopienākuma 
izmantot kā oficiālu attīstības palīdzību 
programmas 2030. gadam grafika 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

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. 614
Eduard Kukan

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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 90 % 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. 615
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

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 92 % no izdevumiem 
saskaņā ar šo regulu atbilst oficiālās 
attīstības palīdzības kritērijiem, kurus 
noteikusi Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja. No tiem vismaz 40 % ir 
paredzēti vismazāk attīstītajām valstīm, kā 
tās definējusi ANO Ekonomikas un 
sociālo lietu padome.

Or. fr

Grozījums Nr. 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Piešķirot oficiālās attīstības 
palīdzību, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, 85 % programmu — gan 
ģeogrāfisko, gan tematisko, gada 
griezumā un visā to darbības laikā —
dzimumu līdztiesība un sieviešu un 
meiteņu tiesību un iespēju nodrošināšana 
ir galvenais vai būtiskais mērķis. Turklāt 
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20 % no oficiālās attīstības palīdzības 
saskaņā ar šo regulu visām 
programmām — gan ģeogrāfiskajām, gan 
tematiskajām — dzimumu līdztiesība un 
sieviešu un meiteņu tiesību un iespēju 
nodrošināšana ir galvenais mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vismaz 20 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, visās programmās — gan 
ģeogrāfiskajās, gan tematiskajās, gada 
griezumā un visā to darbības laikā —
novirza sociālās iekļautības veicināšanai 
un cilvēces attīstībai, lai atbalstītu un 
uzlabotu sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšanu, piemēram, veselības jomā, 
tostarp nodrošinot uztura pieejamību, kā 
arī izglītības un sociālās aizsardzības 
jomā, it īpaši visvairāk marginalizētajām 
grupām, tostarp sievietēm un bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Piešķirot oficiālās attīstības 
palīdzību, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, 85 % programmu — gan 
ģeogrāfisko, gan tematisko — dzimumu 
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līdztiesība un sieviešu un meiteņu tiesību 
un iespēju nodrošināšana ir galvenais vai 
būtiskais mērķis. Turklāt 20 % no 
oficiālās attīstības palīdzības saskaņā ar 
šo regulu visām ģeogrāfiskajām un 
tematiskajām programmām dzimumu 
līdztiesība un sieviešu un meiteņu tiesību 
un iespēju nodrošināšana ir galvenais 
mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vismaz 10 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, investē kvalitatīvas iekļaujošas 
izglītības veicināšanai. Regulas 32. pantā 
paredzētajā starpposma novērtējumā 
izskata iespējamo finanšu attīstību līdz 
2027. gadam, lai līdz 2030. gadam 
sasniegtu 15 %. Pusi šīs summas tērē 
pamatizglītībai.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Vismaz 20 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, visās programmās — gan 
ģeogrāfiskajās, gan tematiskajās, gada 
griezumā un visā to darbības laikā —
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novirza sociālās iekļautības veicināšanai 
un cilvēces attīstībai, lai atbalstītu un 
uzlabotu sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšanu, piemēram, veselības jomā, 
tostarp nodrošinot uztura pieejamību, kā 
arī izglītības un sociālās aizsardzības 
jomā, it īpaši visvairāk marginalizētajām 
grupām, tostarp sievietēm un bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Mirja Vehkaperä

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Vismaz 20 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, visās programmās jānovirza 
sociālās iekļautības veicināšanai un 
cilvēces attīstībai, uzmanību koncentrējot 
uz sociālajiem pamatpakalpojumiem, it 
sevišķi veselības aprūpi un izglītību.

Or. en

Grozījums Nr. 622
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā noteikto Savienības 
finansējumu īsteno, izmantojot:

1. Šajā regulā noteikto Savienības 
finansējumu plāno, izmantojot:

Or. en

Grozījums Nr. 623
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Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā noteikto Savienības 
finansējumu īsteno, izmantojot:

1. Šajā regulā noteikto Savienības 
finansējumu piemēro, izmantojot:

Or. en

Grozījums Nr. 624
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ģeogrāfiskās programmas; a) (daudzgadu) ģeogrāfiskos 
plānošanas satvarus;

Or. en

Grozījums Nr. 625
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tematiskās programmas; b) (daudzgadu) tematiskos 
plānošanas satvarus;

Or. en

Grozījums Nr. 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, ko īsteno saskaņā ar šīm 
programmām, ir saistītas ar ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeogrāfiskās programmas aptver valstu 
un daudzvalstu sadarbību šādās jomās:

Četrus (daudzgadu) ģeogrāfiskos 
plānošanas satvarus pieņem ar deleģēto 
aktu, un tie aptver valstu un daudzvalstu 
sadarbību šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Āzija un Klusā okeāna reģions; c) Āzija;

Or. fr

Grozījums Nr. 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AM\1172161LV.docx 155/162 PE632.090v01-00

LV

ca) Klusā okeāna reģions;

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāsaglabā Klusā okeāna īpašās iezīmes, lai paredzētu īpašu finansējumu šim reģionam, 
kas ir daļa no ĀKK valstu grupas un sarunām par nolīgumu, kas sekos Kotonū nolīgumam.

Grozījums Nr. 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Ziemeļamerika, Dienvidamerika un 
Karību jūras reģions.

d) Ziemeļamerika un Dienvidamerika.

Or. fr

Grozījums Nr. 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Karību jūras reģions;

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāsaglabā Karību jūras reģiona īpašās iezīmes, lai paredzētu īpašu finansējumu šim 
reģionam, kas ir daļa no ĀKK valstu grupas un sarunām par nolīgumu, kas sekos Kotonū 
nolīgumam.

Grozījums Nr. 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums



PE632.090v01-00 156/162 AM\1172161LV.docx

LV

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeogrāfiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis, izņemot kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, kā definēts 
Regulā (ES) Nr. .../…80 (IPA) un aizjūras 
zemes un teritorijas, kā definēts Padomes 
Lēmumā .../...(ES).

Ģeogrāfiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis, izņemot kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, kā definēts 
Regulā (ES) Nr. .../…80 (IPA) un aizjūras 
zemes un teritorijas, kā definēts Padomes 
Lēmumā .../...(ES). Būtu jāizstrādā 
kontinentālas vai pārreģionālas 
ģeogrāfiskās programmas.

_________________ _________________

80 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, 
ar ko izveido Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (OV L),

80 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, 
ar ko izveido Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (OV L).

Or. en

Grozījums Nr. 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, 
pamatojoties uz savstarpību un 
proporcionalitāti, ģeogrāfiskās 
programmas var palīdzēt partnervalstīm 
un partnerreģioniem nostiprināt 
sadarbību ar to tuvumā esošiem 
tālākajiem reģioniem, kas minēti LESD 
349. pantā, un ar aizjūras zemēm un 
teritorijām, uz kurām attiecas Padomes 
Lēmums par aizjūras zemēm un 
teritorijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 634
Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tematiskās programmas aptver darbības, 
kas saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanu globālā līmenī, šādās jomās:

Tematisko plānošanas satvaru nosaka ar 
deleģēto aktu, un tas aptver darbības, kas 
saistītas ar ES ārējās darbības mērķu un 
principu īstenošanu, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. pantā un 21. pantā, ietverot 
pamattiesību un principu ievērošanu, 
cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu, 
demokrātiju un tiesiskumu, kā arī
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 
globālā līmenī. Darbības grupē šādās 
kategorijās (saraksts nav izsmeļošs):

Or. en

Grozījums Nr. 635
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēktiesības un demokrātija, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis formulējums ir neskaidrs un pamato jebkādu iejaukšanos ar labiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 636
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēktiesības un demokrātija, a) cilvēktiesības, demokrātija,
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tiesiskums un pamatbrīvības,

Or. en

Grozījums Nr. 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dzimumu līdztiesība un iespēju 
nodrošināšana sievietēm un meitenēm;

Or. en

Grozījums Nr. 638
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas,

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības jēdziens tiek izmantots, lai apietu valstis un radītu ārvalstu
iejaukšanos valstu iekšpolitikā.

Grozījums Nr. 639
Renaud Muselier

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilsoniskās sabiedrības b) pilsoniskās sabiedrības 
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organizācijas, organizācijas un vietējās un reģionālās 
pašvaldības,

Or. fr

Grozījums Nr. 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stabilitāte un miers, c) miera veidošana, konfliktu 
novēršana un stabilitāte,

Or. en

Grozījums Nr. 641
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stabilitāte un miers, c) stabilitāte, miers un starptautiskais 
tiesiskums,

Or. en

Grozījums Nr. 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tematiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis, kā arī aizjūras zemes un 
teritorijas, kā definēts Padomes Lēmumā 
.../.../ES.

Tematiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis.
Aizjūras zemēm un teritorijām ir pilnīga 
piekļuve tematiskajām programmām, kā 
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paredzēts Padomes Lēmumā .../.../ES. To 
faktiskā līdzdalība ir jānodrošina, ņemot 
vērā to īpašās iezīmes un konkrētās 
problēmas, kas tām ir jārisina.

Or. fr

Grozījums Nr. 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sekmētu stabilitāti un konfliktu 
novēršanu ārkārtas situācijās, iespējamas 
krīzes, krīzes un pēckrīzes situācijās;

a) sekmētu mieru, stabilitāti un 
konfliktu novēršanu ārkārtas situācijās, 
iespējamas krīzes, krīzes un pēckrīzes 
situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 644
Renaud Muselier

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmētu valstu, sabiedrību, kopienu 
un indivīdu izturētspēju un humānās 
palīdzības un pasākumu attīstības jomā 
sasaisti;

b) sekmētu valstu, reģionu, komūnu, 
pilsētu un ciemu, sabiedrību, kopienu un 
indivīdu izturētspēju un humānās 
palīdzības un pasākumu attīstības jomā 
sasaisti;

Or. fr

Grozījums Nr. 645
Urmas Paet

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmētu valstu, sabiedrību, kopienu 
un indivīdu izturētspēju un humānās 
palīdzības un pasākumu attīstības jomā 
sasaisti;

b) sekmētu valstu, sabiedrību, 
kopienu, bērnu un indivīdu izturētspēju un 
humānās palīdzības un pasākumu attīstības 
jomā sasaisti;

Or. en

Grozījums Nr. 646
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmētu valstu, sabiedrību, kopienu 
un indivīdu izturētspēju un humānās 
palīdzības un pasākumu attīstības jomā 
sasaisti;

b) sekmētu valstu, sabiedrību, 
kopienu, bērnu un indivīdu izturētspēju un 
humānās palīdzības un pasākumu attīstības 
jomā sasaisti;

Or. en

Grozījums Nr. 647
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) risinātu ārpolitikas vajadzības un 
prioritātes.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) risinātu ārpolitikas vajadzības un 
prioritātes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) risinātu ārpolitikas vajadzības un 
prioritātes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ātrās reaģēšanas mehānismam ir jābūt skaidri sasaistītam ar ārkārtējām un izņēmuma 
situācijām, kā arī ar ārkārtas steidzamības un konflikta situācijām. Šīs daļas c) apakšpunkts 
ir neskaidrs un paplašina šā mehānisma tvērumu, ietverot gandrīz ikvienu situāciju, kurā ir 
skartas ES intereses, un tas mehānismu padarītu piemērojamu gandrīz ikvienā situācijā.

Grozījums Nr. 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ātrās reaģēšanas darbības var aptvert visas 
trešās valstis, kā arī aizjūras zemes un 
teritorijas, kā definēts Padomes Lēmumā 
.../.../ES.

Ātrās reaģēšanas darbības var aptvert visas 
trešās valstis.
Aizjūras zemēm un teritorijām ir pilnīga 
piekļuve ātras reaģēšanas operācijām, kā 
paredzēts Padomes Lēmumā .../.../ES.
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