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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu (KASSSI) (2012–2027), aptvertu vairākus šajā DFS 
iekļautus ES ārējās darbības instrumentus, no kuriem vairākiem termiņš beidzas 2020. gada 
31. decembrī:

• Attīstības sadarbības instrumentu (ASI),

• Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI),

• Partnerības instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm (PI),

• Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR),

• Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (IcSP),

• Garantiju fondu ārējai darbībai.

• KASSSI tiks iekļauts arī Eiropas Attīstības fonds (EAF) (tostarp EAF ĀKK 
ieguldījumu mehānisms), kas pašlaik nav ietverts Savienības budžetā.

Šo instrumentu pamatā ir pamatvērtību un cilvēktiesību veicināšana.

KASSSI instruments, kura budžets tiks palielināts līdz 89,2 miljardiem EUR, būs ES 
galvenais instruments, ar ko tiks veicināta nabadzības izskaušana un atbalstīta demokrātija un 
ilgtspējīga attīstība tās partnervalstīs.

Regulas priekšlikumā ir iekļauti trīs galvenie komponenti: ģeogrāfiskais, tematiskais un ātrās 
reaģēšanas komponents.

Ģeogrāfiskais komponents (finansējums: 68 miljardi EUR) 

Pievēršot īpašu uzmanību kaimiņvalstu zonai un Subsahāras Āfrikai, šis komponents tiks 
kopumā izmantots, lai risinātu tādas pasaules mēroga problēmas kā cilvēces attīstība, tostarp 
dzimumu līdztiesība, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība, migrācija un pārtikas 
nodrošinājums.

Tematiskais komponents (ierosinātais finansējums: 7 miljardi EUR) 

Tematiskais komponents papildinās ģeogrāfisko komponentu, pasaules mērogā sniedzot 
atbalstu cilvēktiesībām un demokrātijai, pilsoniskajai sabiedrībai, stabilitātei un mieram un 
risinot globālas problēmas jomās, kuras aptver tādus jautājumus kā veselība, izglītība un 
apmācība, sievietes un bērni, pienācīgas kvalitātes nodarbinātība un sociālā aizsardzība, 
kultūra, migrācija, vide un klimata pārmaiņas, ilgtspējīga enerģija, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme, privātais sektors un vietējās iestādes. 

Ātrās reaģēšanas komponents (ierosinātais finansējums: 4 miljardi EUR) 

Šis komponents ļaus ES ātri un efektīvi iesaistīties konfliktu novēršanā un reaģēt krīzes vai 
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nestabilitātes situācijās. Tas palīdzēs palielināt partnervalstu noturību un īstenot agrīnu rīcību, 
lai risinātu ES ārpolitikas vajadzības un prioritātes. Arī šim komponentam ir pasaules mērogs. 
Šā komponenta satvarā plānošana nav vajadzīga. Īstenošana notiek, tieši pieņemot ārkārtas 
palīdzības pasākumus, rīcības plānus un individuālus pasākumus.

Nepiešķirtu līdzekļu rezerve jaunām problēmām un prioritātēm (ierosinātais 
finansējums: 10,2 miljardi EUR)

Šī rezerve ļaus atbilstīgi reaģēt uz steidzami risināmām prioritātēm, jo īpaši migrācijas un 
stabilitātes jomā.

---

Atzinuma sagatavotāja atzīst, ka pašreizējo instrumentu struktūra ir izrādījusies neefektīva un 
daļēji tajā ir vainojams elastīguma trūkums, cenšoties strauji reaģēt uz jaunām problēmām. Šī 
iemesla dēļ viņa uzskata, ka ir atbilstīgi veikt jaunu pārskatīšanu, lai pastiprinātu ES spēju 
reaģēt un maksimāli palielināt kombinēto intervenču ietekmi. 

Tomēr viņa uzskata, ka jaunajai struktūrai nevajadzētu ietekmēt Eiropas Parlamenta lomu un 
iesaisti jaunā instrumenta un pārbaudes procesa plānošanā un īstenošanā.  

Lai gan ar regulu tiks finansiāli atbalstītas darbības, kas saistītas ar trešo valstu mācību 
mobilitāti programmas “Erasmus” satvarā, kā arī ES un šo valstu sadarbību un politikas 
dialogu izglītības un kultūras jomā, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šajās jomās 
noteiktajiem mērķiem vajadzētu būt daudz vērienīgākiem.

Turklāt viņa uzskata, ka izglītībai un kultūrai regulas priekšlikumā būtu jāieņem svarīgāka 
vieta, nodrošinot visiem piekļuvi iekļaujošai, vienlīdzīgi pieejamai un pilnvērtīgai izglītībai 
un ar kultūras diplomātijas palīdzību veicinot starptautiskos kultūras sakarus. 

Tas, cik izglītība kā viens no Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam galvenajiem 
elementiem ir svarīga, tiek atspoguļots 4. IAM (“Iekļaujošas, vienlīdzīgi pieejamas un 
pilnvērtīgas izglītības nodrošināšana un visiem pieejamu mūžizglītības iespēju veicināšana”). 
Labāka izglītība tiešām ir priekšnoteikums nabadzības izskaušanai, cilvēces attīstībai, 
sociālajai iekļaušanai un dzimumu līdztiesībai.

Attiecībā uz kultūru arvien vairāk tiek atzīts, ka ir svarīgi sekmēt sadarbību kultūras jomā, 
tostarp kultūras diplomātiju, lai veicinātu savstarpēju izpratni un cilvēktiesību un kopīgu 
vērtību ievērošanu.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pasākumiem izglītības un kultūras jomā būtu jāatvēl 
indikatīva summa 15 % apmērā no ierosinātā budžeta.

***
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GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju un Attīstības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 un 
veicināt pamatvērtību, jo īpaši 
demokrātijas un cilvēktiesību, ievērošanu 
un popularizēšanu pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 
21. pantā.

Grozījums Nr. 2

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 dimensiju kultūras, izglītības, 
pētniecības un sporta jomā, izmantojot 
cilvēku savstarpējo kontaktu pieeju. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu jāsekmē 
minētajā Līguma pantā noteiktie mērķi.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Atbilstoši kopīgajam paziņojumam 
“Starptautisko kultūras attiecību ES 
stratēģijas veidošana”, kas apstiprināts ar 
Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. jūlija 
rezolūciju, ar Eiropas finansēšanas 
instrumentiem un jo īpaši ar šo 
programmu būtu jāatzīst kultūras nozīme 
starptautiskajās attiecībās un tās loma 
Eiropas vērtību popularizēšanā, 
izmantojot īpašas un mērķorientētas 
darbības, ar kurām Savienība panāktu 
nepārprotamu ietekmi starptautiskajā 
līmenī.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 167. pantam 
Savienība un dalībvalstis veicina 
sadarbību ar trešām valstīm un 
kompetentām starptautiskām 
organizācijām kultūras jomā. Ar šo 
regulu būtu jāsekmē minētajā Līguma 
pantā noteikto mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Šīs regulas noteikumiem būtu 
jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvai (ES) 2016/8011a.
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 
2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos pētniecības, studiju, 
stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu 
apmaiņas programmu vai izglītības 
projektu un viesaukles darba nolūkā 
(OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).

Grozījums Nr. 6

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.

Grozījums Nr. 7

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 

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

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. Darbībās, kas veiktas saskaņā ar 
šo regulu, īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, 
lai atbalstītu savstarpējas saiknes starp 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
integrētām darbībām, kas var radīt papildu 
ieguvumus un īstenot vairākus mērķus 
saskaņotā veidā, atbilstīgi 4. ilgtspējīgas 
attīstības mērķim.

_________________ _________________
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).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(7a) Kultūrai ir īpaša loma gan kā 
patstāvīgam ilgtspējīgas attīstības pīlāram, 
gan kā svarīgai pašreizējo ilgtspējīgas 
attīstības mērķu veicinātājai. Kultūra ir 
inovācijas un uzvedības maiņas 
virzītājspēks, radot jaunu dzīvesveidu un 
ilgtspējīgas attīstības paradigmas, un tā 
veicina veidot uz kopienu vai vietējiem 
apstākļiem balstītas pieejas, kas 
nepieciešamas vietējai izpratnei par 
ilgtspējīgu attīstību. Līdzdalība kultūras 
dzīvē sekmē atbildīgu attieksmi pret vidi, 
uzlabo fizisko un garīgo veselību un 
labklājību, atvieglo un veicina kultūru 
dialogu, cieņu pret citiem un minoritāšu 
sociālo integrāciju, uzlabo skolu 
apmeklētību un jauniešu sekmju līmeni, 
tādējādi veicinot un atvieglojot daudzu 
pašreizējo ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) sasniegšanu. Šai regulai būtu 
jāizmanto kultūras un izglītības 
pārveidojošā ietekme, lai sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Grozījums Nr. 9

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 

(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 
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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.

iedzīvotāju pārvietošanas pamatcēloņu 
novēršanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, iekļaujošas, vienlīdzīgi 
pieejamas un pilnvērtīgas izglītības un 
visiem pieejamas mūžizglītības 
sekmēšanā, brīvas, godīgas un ilgtspējīgas 
tirdzniecības politikas atbalstīšanā, 
uzņēmējdarbībā, ekonomikas un kultūras 
diplomātijā un ekonomiskajā sadarbībā, 
kultūras nozīmes stiprināšanā 
starptautiskajās attiecībās, jauniešu 
iesaistē un cilvēku savstarpēju kontaktu 
pieejas veidošanā, inovācijas, digitālu 
risinājumu un tehnoloģiju veicināšanā, 
Savienības politikas jomu starptautiskās 
dimensijas sekmēšanā un kultūras 
mantojuma aizsargāšanā, jo īpaši 
konfliktu zonās. Veicinot savas intereses, 
Savienībai būtu jāievēro un jāsekmē augstu 
sociālo un vides standartu, tiesiskuma, 
starptautisko tiesību un cilvēktiesību 
ievērošanas principi. Turklāt būtu sīkāk 
jāizpēta šajā regulā ietvertās publiskā un 
privātā sektora partnerības, jo īpaši 
attiecībā uz sadarbību kultūras jomā visā 
pasaulē un publisko diplomātiju.

_________________ _________________
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.

Grozījums Nr. 10

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 

(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 
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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.

programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, pilnvērtīgas izglītības 
pieejamības nodrošināšana, 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.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kultūrai, tostarp kultūru 
dialogam, ir būtiska nozīme ārējo 
attiecību un attīstības politikas 
pamatnostādņu veidošanā, jo īpaši 
konfliktu novēršanā un atrisināšanā, 
miera veidošanā un vietējo iedzīvotāju 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanā. Tādēļ, 
lai panāktu jaunu Eiropas konsensu 
attīstības jomā, ir vajadzīga vērienīga un 
stabila kultūras stratēģija, kas ietver arī 
kultūras diplomātiju.

Grozījums Nr. 12

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, 

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

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, kultūrā un sportā, 
dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm, jauniešiem un 
bērniem, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 13

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, kultūru un kultūras 
mantojumu, iedzīvotāju līdzdalību, labu 
pārvaldību, dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, jauniešu 
iekļaušanu un cilvēktiesībām.

Grozījums Nr. 14

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, pilnvērtīgas izglītības un 
apmācības veicināšanu, cilvēku 
savstarpējas saskarsmes pieeju, ilgtspējīgu 
ekonomikas un sociālo attīstību, drošību, 
migrāciju un mobilitāti, tostarp 
neatbilstīgās migrācijas un iedzīvotāju 
pārvietošanas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanu, izmantojot arī 
sadarbību 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.

Grozījums Nr. 15

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 

(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, tostarp 
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pamatu jāizmanto topošais ES un ĀKK 
nolīgums laikposmam pēc 2020. gada, 
tostarp izmantojot kontinentālu pieeju 
attiecībā uz Āfriku.

Āfrikas un ES iesaiste bērnu tiesību 
veicināšanā, kā arī iespēju nodrošināšanā 
Eiropas un Āfrikas jauniešiem, un par 
pamatu jāizmanto topošais ES un ĀKK 
nolīgums laikposmam pēc 2020. gada, 
tostarp izmantojot kontinentālu pieeju 
attiecībā uz Āfriku.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šajā regulā paredzētais finansējums 
būtu jāizmanto, lai finansētu darbības 
Erasmus starptautiskās dimensijas ietvaros, 
kuru īstenošana būtu jāveic saskaņā ar 
Erasmus regulu68.

(22) Šajā regulā paredzētais finansējums 
būtu jāizmanto, lai finansētu darbības 
Erasmus un programmas “Radošā 
Eiropa” starptautiskās dimensijas ietvaros, 
kuru īstenošana būtu jāveic saskaņā ar 
programmas Erasmus regulu68 un 
programmas “Radošā Eiropa” regulu68a.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Savienības programmu 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) 
Nr. 1288/2013.

68 COM (2018) 367 final – Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Savienības programmu 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) 
Nr. 1288/2013.
68a COM (2018) final Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar ko izveido programmu “Radošā 
Eiropa” (2021–2027) un atceļ 
Regulu (ES) Nr. 1295/2013.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm, būtu 

(25) Lai gan demokrātija un 
cilvēktiesības, tostarp dzimumu līdztiesība 
un iespēju nodrošināšana sievietēm un 
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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.

jauniešiem, 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.

Grozījums Nr. 18

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.

Grozījums Nr. 19

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 

(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, atbalstot 
modernas izglītības sistēmas, stiprinot 
kultūras struktūras un veicinot 
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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.

sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs. Īpaši būtu jāuzsver 
nabadzības, tostarp izglītības 
nepietiekamības, izskaušana, iekļaujošas, 
vienlīdzīgi pieejamas un pilnvērtīgas 
izglītības un apmācības veicināšana, 
ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme, plaša 
kultūras pieejamība, pienācīgu darbvietu 
radīšana, ekonomiskās iespējas, caurviju 
prasmes un uzņēmējdarbība, tostarp 
sociālā uzņēmējdarbība, 
sociālekonomiskās nozares, 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas un iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanas sociālekonomisko 
pamatcēloņu risināšana. Īpaša uzmanība 
būtu jāvelta valstīm, kas identificētas kā 
valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Turklāt, ievērojot Eiropas 
pamatvērtības, ir svarīgi, lai EFIA+ tiktu 
izmantots nolūkā uzlabot visiem bērniem 
izglītības pieejamību ārkārtas 
humanitārajās situācijās, kā arī atbalstīt 
izglītības koridoru izveidi, lai nodrošinātu, 
ka piespiedu pārvietošanas un migrācijas 
situācijās tiek ievērotas bērnu tiesības uz 
izglītību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(34b) Būtu jāveicina programmas 
“Erasmus Plus” starptautiskā dimensija, 
lai palielinātu mobilitātes un sadarbības 
iespējas cilvēkiem un organizācijām no 
mazāk attīstītām pasaules valstīm, 
atbalstot spēju veidošanu trešās valstīs, 
prasmju attīstību, cilvēku savstarpējos 
kontaktus, vienlaikus piedāvājot vairāk 
sadarbības un mobilitātes iespēju 
attiecībās ar attīstītajām un jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm.

Grozījums Nr. 22

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, censties uzlabot izglītības 
kvalitāti un darīt to pieejamu visiem, 
atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, veicināt stabilitāti un mieru 
un risināt citas globālās problēmas, to 
skaitā migrāciju un mobilitāti;

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veicināt pilnvērtīgu un iekļaujošu 
izglītību un starptautiskas attiecības 
kultūras jomā kā svarīgu stimulu 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības mērķu sasniegšanai, 
samazinot nevienlīdzību un nabadzību, 
radot cilvēkiem iespēju dzīvot veselīgāk un 
ilgtspējīgāk un sekmējot iecietību un 
zināšanas, lai veidotu miermīlīgākas 
sabiedrības;
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Grozījums Nr. 24

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, pilsoniskās sabiedrības un 
indivīdu izturētspēju un humānās 
palīdzības un pasākumu attīstības jomā 
sasaisti;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai veicinātu izglītības un kultūras 
starptautisko dimensiju, pasākumiem, kas 
attiecas uz sadarbību un politikas dialogu 
ar trešām valstīm kultūras, izglītības, 
jauniešu un sporta jomā, piešķir 
indikatīvu summu, kas atbilst vismaz 15 % 
no 1. punktā minētā finansējuma.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemēro uz tiesībām balstītu pieeju, 
kas aptver visas cilvēktiesības – vai tās 
būtu pilsoniskās un politiskās, vai 
ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības 
–, lai integrētu cilvēktiesību principus, 
atbalstītu tiesību subjektus savu tiesību 
īstenošanā ar uzsvaru uz nabadzīgākām un 
neaizsargātākām grupām un lai palīdzētu 
partnervalstīm īstenot to starptautiskās 
saistības cilvēktiesību jomā. Šī regula 
veicina dzimumu līdztiesību un iespēju 

2. Piemēro uz tiesībām balstītu pieeju, 
kas aptver visas cilvēktiesības — vai tās 
būtu pilsoniskās un politiskās, vai 
ekonomiskās, sociālās un kultūras 
tiesības —, lai integrētu cilvēktiesību 
principus, atbalstītu tiesību subjektus savu 
tiesību īstenošanā ar uzsvaru uz 
nabadzīgākām, neaizsargātākām un 
marginalizētām grupām, tostarp 
minoritātēm, un lai palīdzētu 
partnervalstīm īstenot to starptautiskās 
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nodrošināšanu sievietēm. saistības cilvēktiesību jomā. Savienība jo 
īpaši atbalsta izglītību un sportu kā 
instrumentus, ar ko tiek stimulēta 
attīstība, veicināta nabadzības izskaušana, 
kā arī sekmēta miera veidošana, sociālā 
iekļaušana un aktīvs pilsoniskums un 
nodrošināta kultūras pieejamība. Šī regula 
veicina dzimumu līdztiesību un iespēju 
nodrošināšanu sievietēm, jauniešiem un 
bērniem.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai maksimāli palielinātu regulas 
ietekmi uz iedzīvotājiem, jo īpaši uz 
visneaizsargātākajām grupām, Savienībai 
būtu jāatbalsta ne tikai iestāžu sadarbība, 
bet arī vietējās iniciatīvas, cilvēku tiešie 
personiskie kontakti un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vajadzības Savienība atbalsta to, ka 
tiek īstenota divpusēja, reģionāla un 
daudzpusēja sadarbība un dialogs, 
partnerības nolīgumi un trīspusēja 
sadarbība.

Pēc vajadzības Savienība atbalsta to, ka 
tiek īstenota divpusēja, reģionāla un 
daudzpusēja sadarbība un dialogs, 
partnerības nolīgumi un trīspusēja 
sadarbība, tostarp izmantojot strukturētu 
dialogu starp iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību, kā arī dažādu valstu un 
reģionu pilsoniskās sabiedrības 
savstarpēju mācīšanos no līdzbiedriem.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un 
partnervalstīm, no otras puses, ir balstīta uz 
attīstības efektivitātes principiem un 
attiecīgos gadījumos sekmē tos, proti: 
partnervalstu atbildību par attīstības 
prioritātēm, orientēšanos uz rezultātiem, 
iekļaujošām attīstības partnerībām, 
pārredzamību un savstarpēju 
pārskatatbildību. Savienība veicina 
efektīvu un lietderīgu resursu mobilizāciju 
un izmantojumu.

Sadarbība starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un 
partnervalstīm, no otras puses, ir balstīta uz 
attīstības efektivitātes principiem un 
attiecīgos gadījumos sekmē tos, proti: 
partnervalstu atbildību par attīstības 
prioritātēm, orientēšanos uz rezultātiem, 
iekļaujošām attīstības partnerībām, 
pārredzamību un savstarpēju 
pārskatatbildību un cieņu. Savienība 
veicina efektīvu un lietderīgu resursu 
mobilizāciju un izmantojumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Programmas un darbības saskaņā ar 
šo Regulu integrē klimata pārmaiņas, vides 
aizsardzību un dzimumu līdztiesību un 
pievēršas savstarpējām saiknēm starp 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai 
veicinātu integrētas darbības, kas saskaņotā 
veidā rada papildu ieguvumus un izpilda 
vairākus mērķus. Šīs programmas un 
darbības ir balstītas uz risku un 
neaizsargātības analīzi, integrē 
izturētspējas pieeju un ņem vērā 
konfliktus. To pamatā ir princips “nevienu 
neatstāt novārtā”.

6. Programmas un darbības saskaņā ar 
šo Regulu integrē klimata pārmaiņas, vides 
aizsardzību, izglītību, kultūru un dzimumu 
līdztiesību un pievēršas savstarpējām 
saiknēm starp ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, lai veicinātu integrētas darbības, 
kas saskaņotā veidā rada papildu 
ieguvumus un izpilda vairākus mērķus. Šīs 
programmas un darbības ir balstītas uz 
risku un neaizsargātības analīzi, tostarp 
izpratni par dažādiem diskriminācijas 
veidiem, multiplo diskrimināciju un to, kā 
tā ietekmē konkrētas iedzīvotāju grupas, 
to skaitā sievietes un jauniešus; šajās 
programmās un darbībās ir integrēta 
noturīga, preventīva pieeja un ņemti vērā 
konflikti. To pamatā ir princips “nevienu 
neatstāt novārtā”.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
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8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kopā ar partneriem tiek īstenota 
koordinētāka, holistiskāka un strukturētāka 
pieeja migrācijai, un regulāri izvērtēta tās 
efektivitāte.

7. Neskarot citus ES ārējās darbības 
mērķus, kopā ar partneriem tiek īstenota 
koordinētāka, holistiskāka un strukturētāka 
pieeja migrācijai, un regulāri izvērtēta tās 
efektivitāte.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, 
kuras priekšnoteikums ir stabilu, 
miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību 
izveide, šajā regulā paredzēto Savienības 
palīdzību var izmantot plašākas drošības 
nozares reformas kontekstā vai 
partnervalstu militāro dalībnieku spēju 
veidošanai 4. punktā noteiktajos izņēmuma 
gadījumos, lai īstenotu attīstības darbības 
un darbības, kuru mērķis ir drošība 
attīstības nolūkā.

2. Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, 
kuras priekšnoteikums ir stabilu, kultūru 
izprotošu, miermīlīgu un iekļaujošu 
sabiedrību izveide, šajā regulā paredzēto 
Savienības palīdzību var izmantot plašākas 
drošības nozares reformas kontekstā vai 
partnervalstu militāro dalībnieku spēju 
veidošanai 4. punktā noteiktajos izņēmuma 
gadījumos, lai īstenotu attīstības darbības 
un darbības, kuru mērķis ir drošība 
attīstības nolūkā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šī regula sekmē darbības, kas 
noteiktas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../... 
(Erasmus). Saskaņā ar šo regulu izstrādā 
vienotu plānošanas dokumentu septiņiem 
gadiem, ieskaitot līdzekļus no Regulas 
(ES) Nr. .../... (IPA III). Uz minētā 
finansējuma izmantošanu attiecas Regula 
(ES) Nr. .../... (Erasmus).

7. Šī regula nodrošina finansējumu 
darbībām, kas noteiktas saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. .../... (Erasmus) un Regulu (ES) 
Nr. .../... (programma “Radošā Eiropa”). 
Saskaņā ar šīm regulām izstrādā vienotu 
plānošanas dokumentu septiņiem gadiem, 
ieskaitot līdzekļus no Regulas (ES) 
Nr. .../... (IPA III). Regula (ES) Nr. .../... 
(Erasmus) un Regula (ES) Nr. .../... 
(programma “Radošā Eiropa”) attiecas uz 
minētā finansējuma izmantošanu, un 
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vienlaikus tiek nodrošināta atbilstība šai 
regulai un Regulai (ES) Nr. .../... 
(IPA III).

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vajadzības, par kurām spriež pēc 
tādiem rādītājiem kā iedzīvotāju skaits un 
attīstības līmenis;

(a) vajadzības, kas noteiktas, balstoties 
uz īpašiem kritērijiem un padziļinātu 
analīzi un ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, 
nabadzību, nevienlīdzību, cilvēces 
attīstību, ekonomisko un vidisko 
neaizsargātību, cilvēktiesības, 
demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības 
telpu, dzimumu līdztiesību, kā arī valsts 
un sabiedrības izturētspēju;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dotācijām ANO Augstā 
cilvēktiesību komisāra birojam, kā arī 
Globālajai universitātes pilsētiņai (“Global 
Campus”), Eiropas Starpuniversitāšu 
cilvēktiesību un demokratizācijas centram, 
kas nodrošina Eiropas cilvēktiesību un 
demokratizācijas maģistra programmu, un 
ar to saistītajam universitāšu tīklam, kurš 
nodrošina pēcdiploma izglītību 
cilvēktiesību jomā, tostarp stipendijas 
studentiem un cilvēktiesību aizstāvjiem no 
trešām valstīm.

(c) dotācijām ANO Augstā 
cilvēktiesību komisāra birojam, kā arī 
Globālajai universitātes pilsētiņai (“Global 
Campus”), Eiropas Starpuniversitāšu 
cilvēktiesību un demokratizācijas centram, 
kas nodrošina Eiropas cilvēktiesību un 
demokratizācijas maģistra programmu, un 
ar to saistītajam universitāšu tīklam, kurš 
nodrošina pēcdiploma izglītību 
cilvēktiesību jomā, tostarp mobilitātes un 
stipendiju saņemšanas iespējas 
studentiem, pētniekiem, skolotājiem un 
cilvēktiesību aizstāvjiem no trešām 
valstīm.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Progress attiecībā uz gaidāmajiem 
rezultātiem būtu jāuzrauga, pamatojoties uz 
skaidriem, pārredzamiem un vajadzības 
gadījumā izmērāmiem rādītājiem. Lai 
atvieglotu savlaicīgu ziņošanu, saglabā 
ierobežotu rādītāju skaitu.

Progress attiecībā uz gaidāmajiem 
rezultātiem būtu jāuzrauga, pamatojoties uz 
skaidriem, pārredzamiem un vajadzības 
gadījumā izmērāmiem rādītājiem. Saskaņā 
ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem rādītājus 
sadala vismaz pēc dzimuma un vecuma. 
Lai atvieglotu savlaicīgu ziņošanu, saglabā 
ierobežotu rādītāju skaitu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) stiprināt izglītības nozīmi brīvības, 
iecietības un nediskriminācijas vērtību 
izplatīšanā un veicināt kultūras nozīmi, 
lai uzlabotu savstarpēju saprašanos 
sabiedrībā, sekmētu miera veidošanu un 
cīnītos pret radikalizāciju;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt diskriminācijas apkarošanu 
visās tās formās un vienlīdzības principu, 
jo īpaši dzimumu līdztiesību un minoritāšu 
tiesības;

(c) veicināt diskriminācijas apkarošanu 
visās tās formās un vienlīdzības principu, 
jo īpaši dzimumu līdztiesību, saskaņā ar 
ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu un tās 
fakultatīvos protokolus, minoritāšu 
tiesības, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par to personu tiesībām, kuras pieder pie 
nacionālām vai etniskām, reliģiskām un 
lingvistiskām minoritātēm, 
pirmiedzīvotāju tiesības, kas ietvertas 
ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju 
tiesībām, un lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
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transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) 
tiesības, tostarp pasākumus, kuru mērķis 
ir dekriminalizēt homoseksualitāti, 
cīnīties pret homofobisku un transfobisku 
vardarbību un vajāšanu, un veicināt 
LGBTI pulcēšanās, biedrošanās un vārda 
brīvību;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt kultūru, kultūras 
mantojumu un radošās un 
mākslinieciskās izpausmes, kā arī 
kultūras un radošo industriju un šajā 
jomā strādājošo iestāžu sadarbību un 
partnerību, veicinot Eiropas mēroga 
sadarbības ekonomisko, sociālo un ārējo 
dimensiju un stiprinot kultūras un radošo 
industriju konkurētspēju; 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) veicināt un atbalstīt to, ka 
dalībvalstu izglītības un apmācības 
iestādes atzīst trešo valstu pilsoņu 
diplomus un ārvalstīs pavadītos mācību 
periodus;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) veicināt un atbalstīt kultūras un 
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radošo profesiju pārstāvju, mākslinieku, 
pētnieku, skolotāju, brīvprātīgo, studentu, 
kā arī kultūras, izglītības un sporta 
iestāžu darbinieku mobilitāti;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) atbalstīt jauniešu iesaistīšanu un 
aktīvu līdzdalību un jauniešu organizāciju 
partnerības;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Izskaust nabadzību visās tās 
dimensijās, cīnīties pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, kā arī nevienu nepamest 
novārtā;

(a) Izskaust nabadzību visās tās 
dimensijās, tostarp izglītības 
nepietiekamību, cīnīties pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību, kā arī 
nevienu nepamest novārtā;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt centienus, lai pieņemtu 
politiku un piemērotu ieguldījumu, lai 
veicinātu sieviešu un jauniešu tiesības, 
veicinātu viņu iesaistīšanos sociālajā, 
pilsoniskajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī 
lai nodrošinātu savu pilnvērtīgu 
ieguldījumu iekļaujošai izaugsmei un 
ilgtspējīgai attīstībai;

(b) pastiprināt centienus, lai pieņemtu 
politiku un piemērotu ieguldījumu, lai 
veicinātu bērnu, sieviešu un jauniešu 
tiesības, tostarp viņu tiesības uz kultūras 
un izglītības pieejamību, veicinātu viņu 
iesaistīšanos sociālajā, pilsoniskajā un 
ekonomiskajā dzīvē, kā arī lai nodrošinātu 
savu pilnvērtīgu ieguldījumu iekļaujošai 
izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai;
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) veicināt iekļaujošu un taisnīgu 
formālo, ārpusskolas un neformālo 
izglītību visos līmeņos, ieskaitot tehnisko 
un profesionālo apmācību, tostarp ārkārtas 
situācijās un krīzes situācijās, tostarp 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai 
uzlabotu mācīšanu un mācīšanos;

(m) nodrošināt iekļaujošu, vienlīdzīgi 
pieejamu un pilnvērtīgu formālo, 
ārpusskolas un neformālo izglītību un 
veicināt visiem pieejamas mūžizglītības 
iespējas visos līmeņos, ieskaitot tehnisko 
un profesionālo apmācību, tostarp ārkārtas 
situācijās un krīzes situācijās, arī 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai 
uzlabotu mācīšanu un mācīšanos, 
izmantojot valodu tehnoloģijas un 
tiešsaistes (masveida atvērtie interneta 
kursi) un jaukta tipa mācīšanās metodes;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) atbalstīt t. s. izglītības koridorus, 
lai nodrošinātu, ka studenti no valstīm, 
kurās notiek karš, var studēt Savienības 
universitātēs;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) atbalstīt spēju veidošanu, mācību 
mobilitāti uz partnervalstīm vai starp tām, 
kā arī sadarbības un politikas dialogu ar 
iestādēm, organizācijām, vietējām 
īstenošanas struktūrām un iestādēm no šīm 
valstīm;

(n) atbalstīt mācību mobilitāti, spēju 
veidošanu un sadarbību kultūras jomā 
starp Savienību un trešām valstīm, kā arī 
sadarbības un politikas dialogu ar šo valstu 
iestādēm, organizācijām, vietējām 
īstenošanas struktūrām un iestādēm no šīm 
valstīm;



AD\1174439LV.docx 27/35 PE629.439v02-00

LV

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(oa) atbalstīt pasākumus un veicināt 
sadarbību sporta jomā, lai sekmētu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm un 
jauniešiem, atsevišķām personām un 
kopienām, kā arī Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam mērķu 
sasniegšanu veselības, izglītības un 
sociālās iekļaušanas jomā;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) veicināt kultūru dialogu un kultūru 
daudzveidību visās tās formās, kā arī 
saglabāt un veicināt kultūras mantojumu un 
atraisīt radošo nozaru potenciālu 
ilgtspējīgai, sociālai un ekonomiskai 
attīstībai;

(q) veicināt kultūru dialogu un kultūru 
daudzveidību visās tās formās, kā arī 
saglabāt un veicināt kultūras mantojumu un 
atraisīt kultūras un radošo industriju 
potenciālu ilgtspējīgai, sociālai un 
ekonomiskai attīstībai;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicināt izglītību ilgtspējīgai 
attīstībai (ESD), lai dotu cilvēkiem 
iespējas pārveidot sabiedrību un veidot 
ilgtspējīgu nākotni;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veicināt iekšējo ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, veidojot 
ciešāku saikni starp pilsētu un lauku 
teritorijām un veicinot tūrisma nozares 
attīstību, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību;

(g) veicināt iekšējo ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, veidojot 
ciešāku saikni starp pilsētu un lauku 
teritorijām un veicinot gan radošo 
industriju, gan kultūras tūrisma nozares 
attīstību, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) veicināt sadarbību zinātnes, 
tehnoloģijas un pētniecības, kā arī atklāto 
datu un inovācijas jomā;

(o) veicināt sadarbību zinātnes, 
tehnoloģijas un pētniecības, kā arī atklāto 
datu un inovācijas jomā, tostarp zinātnes 
diplomātiju;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) veicināt kultūru dialogu un kultūru 
daudzveidību visās tās formās, kā arī 
saglabāt un veicināt kultūras mantojumu;

(p) veicināt kultūru dialogu un kultūru 
daudzveidību visās tās formās, saglabāt un 
veicināt kultūras mantojumu, kā arī 
laikmetīgās mākslas un kultūras 
izpausmes;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalstīt konfliktu novēršanu, 
nodrošinot izglītošanu par mieru, un 
veicināt starptautisko sadarbību kultūras, 
zinātnes un pētniecības jomā;
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 7. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sadarboties ar vietējām iestādēm un 
atbalstīt šo iestāžu politikas veidotāju un 
lēmumu pieņēmēju lomu, lai veicinātu 
vietējo attīstību un labāku pārvaldību;

(e) efektīvāk sadarboties ar 
iedzīvotājiem trešās valstīs, tostarp pilnībā 
izmantojot ekonomikas, kultūras, sporta 
un publisko diplomātiju;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 7. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) efektīvāk sadarboties ar 
iedzīvotājiem trešās valstīs, tostarp pilnībā 
izmantojot ekonomikas, kultūras un 
publisko diplomātiju;

(f) efektīvāk sadarboties ar 
iedzīvotājiem trešās valstīs, tostarp pilnībā 
izmantojot ekonomikas, kultūras, sporta un 
publisko diplomātiju un attiecības 
kultūras jomā;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt pastiprinātu partnerību ar 
sabiedrību starp Savienību un 
partnervalstīm, tostarp izmantojot cilvēku 
savstarpējos kontaktus;

(c) veicināt pastiprinātu partnerību ar 
sabiedrību starp Savienību un 
partnervalstīm, tostarp izmantojot cilvēku 
savstarpējos kontaktus, jo īpaši attiecībā uz 
kultūras, izglītības, profesionālajiem un 
sporta pasākumiem;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Veicināt kopīgus pasaules mēroga 
centienus, lai nodrošinātu iekļaujošu, 
vienlīdzīgi pieejamu, kvalitatīvu izglītību 
un apmācību visos līmeņos, tostarp 
ārkārtas situācijās un krīzes situācijās;

(a) Veicināt kopīgus pasaules mēroga 
centienus, lai cīnītos pret izglītības 
nepietiekamību un sekmētu iekļaujošu, 
vienlīdzīgi pieejamu, pilnvērtīgu izglītību 
un apmācību visos līmeņos un visām 
vecuma grupām, jo īpaši meitenēm un 
zēniem, un veicināt visiem pieejamas 
mūžizglītības iespējas, tostarp ārkārtas 
situācijās un krīzes situācijās, atbilstīgi 
programmā paredzētajam palielinot 
izglītības un izglītības pakalpojumu 
pieejamību;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbalstīt pasākumus un veicināt 
sadarbību sporta jomā, lai sekmētu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm un 
jauniešiem, atsevišķām personām un 
kopienām, kā arī programmas 
2030. gadam mērķu sasniegšanu 
veselības, izglītības un sociālās 
iekļaušanas jomā;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) stiprināt zināšanas, prasmes un 
vērtības, izmantojot partnerības un 
alianses, aktīvu pilsoniskumu un ražīgu, 
iekļaujošu un noturīgu sabiedrību;

(b) stiprināt zināšanas, pētniecību un 
inovāciju, prasmes un vērtības, izmantojot 
partnerības un alianses, lai panāktu aktīvu 
pilsoniskumu un izglītotu, demokrātisku, 
iekļaujošu un noturīgu sabiedrību;
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sports
a) Atbalstīt sporta organizāciju sadarbību 
un partnerības;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Veicināt kultūras daudzveidības un 
starpkultūru dialoga iniciatīvas, kuru 
mērķis ir miermīlīgas attiecības starp 
kopienām;

(a) Veicināt kultūras daudzveidības, 
kultūru un reliģiju dialoga iniciatīvas, 
kuru mērķis ir miermīlīgas attiecības starp 
kopienām;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt kultūru kā ilgtspējīgas 
sociālās un ekonomiskās attīstības 
virzītājspēku un pastiprināt sadarbību 
kultūras mantojuma jomā.

(b) atbalstīt kultūru un radošas un 
mākslinieciskas izpausmes to patiesās 
vērtības dēļ un kā ilgtspējīgas sociālās, 
personīgās un ekonomiskās attīstības 
virzītājspēku un pastiprināt sadarbību 
kultūras mantojuma un laikmetīgās 
mākslas un citu kultūras izpausmju jomā;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalstīt sadarbību kultūras jomā 
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ar ES, tostarp izmantojot apmaiņu, 
partnerības un citas iniciatīvas, kurās 
iesaistīti vietējie partneri un pilsoniskā 
sabiedrība, kopīgi ar Eiropas kultūras 
pārstāvjiem, industrijām un iestādēm.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) atbalstīt autoru, mākslinieku un 
kultūras un radošo industriju dalībnieku 
profesionalitātes atzīšanu, lai attīstītu 
kultūru dialogu, kultūras un mākslas 
jauninājumus, sociālo iekļaušanu un 
darbotos starptautiskā līmenī;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) pastiprināt sadarbību, lai 
aizsargātu, saglabātu un uzlabotu 
kultūras mantojumu;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 6. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bd) sekmēt Eiropas audiovizuālo 
darbu starpvalstu un starptautisku apriti, 
izplatīšanu tiešsaistē un bezsaistē, kā arī 
izplatīšanu kinoteātros jaunajā digitālajā 
vidē;

Grozījums Nr. 68
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt vispārējo izpratni par 
Savienību, tās redzamību un nozīmi 
pasaules arēnā ar stratēģiskas saziņas, 
publiskās diplomātijas, tiešu personisku 
kontaktu, kultūras diplomātijas 
starpniecību un sadarbību izglītības un 
akadēmiskajos jautājumos, un 
informatīviem pasākumiem, lai 
popularizētu Savienības vērtības un 
intereses.

(d) veicināt vispārējo izpratni par 
Savienību, tās redzamību un nozīmi 
pasaules arēnā ar stratēģiskas saziņas, 
publiskās diplomātijas, tiešu personisku 
kontaktu starpniecību, kultūras jautājumu 
iekļaušanu starptautiskajās attiecībās un 
sadarbību izglītības un akadēmiskajos 
jautājumos, Eiropas kultūras mantojuma 
popularizēšanu un informatīviem 
pasākumiem, lai popularizētu Savienības 
vērtības un intereses.
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