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ĪSS PAMATOJUMS

Nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS 2021.–2027. gadam) sagatavošana varētu būt 
iespēja Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm īstenot visaptverošu redzējumu attiecībā uz 
sadarbību un Eiropas kaimiņvalstīm, stingri pamatojoties uz tādām Eiropas vērtībām kā 
cilvēktiesību un vides standartu aizsardzība, dzimumu līdztiesības uzlabošana un iespēju 
nodrošināšana sievietēm un meitenēm, kā arī nabadzības un visu diskriminācijas veidu 
izskaušana. Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotāja ierosina grozīt Komisijas priekšlikumu. 
Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (KASSSI), kā vispārējs mērķis 
ir noteikts “nodrošināt un veicināt Savienības vērtības un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un principus” (3. pants). Tomēr priekšlikums, šķiet, ir 
izstrādāts, lai uz starptautiskās sadarbības un attīstības rēķina veicinātu ES īstermiņa iekšējās 
intereses, jo īpaši intereses migrācijas un drošības jomā. Lai mazinātu šo kritiski vērtējamo 
aspektu nozīmi, atzinuma sagatavotāja kopā ar ekspertiem, kas pārstāv ieinteresētās personas 
un NVO, ir izstrādājusi atzinumu, kurš ir balstīts uz feministisku pieeju attīstībai un tiecas 
aizsargāt starptautiskās sadarbības mērķus un īstenot ilgtspējīgu ilgtermiņa attīstību.
Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt atsauci uz pašreizējiem sadarbības instrumentiem 
un politikas saskaņotību. Atbilstīgi pamatprincipiem, kas noteikti arī Eiropas līgumos, ar šo 
regulu būtu jāpalīdz Eiropas kaimiņattiecību politikā sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus 
(IAM) un virzībā uz regulas mērķu sasniegšanu nodrošināt politikas saskaņotību ilgtspējīgai 
attīstībai. KASSSI īstenošanā būtu jābalstās uz ES attīstības sadarbības politikas satvaru 
atbilstīgi Lisabonas līgumam, Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumam. IAM īstenošanu nevar panākt, cenšoties sasniegt mērķus un īstenot 
pieejas vienā nozarē: 5. IAM, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību, ir transversāls mērķis, ar 
ko tiktu panākta dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm visās 
citās jomās. Savienībai būtu jāveicina partnerības starp visiem dalībniekiem attīstības jomā, jo 
īpaši pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un jāsekmē starpkultūru dialogs. Īstenojot 
pasākumus, būtu jāatbalsta Savienības pamatvērtības, tostarp veicinot nabadzības izskaušanu 
un cīnoties pret nevienlīdzību visās tās izpausmēs, jo īpaši dzimumu nevienlīdzību. Ar jauno 
KASSSI būtu jāatbalsta un jāstiprina darbības, ar kurām tiek saglabāts miers, novērsti 
konflikti, apkaroti iedzīvotāju piespiedu pārvietošanas pamatcēloņi un sniegta palīdzība 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kas saskaras ar paaugstinātu migrācijas spiedienu un 
dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām. Tam būtu arī jāatbalsta tāda tirdzniecības politika, 
ekonomikas diplomātija un ekonomiskā sadarbība, kas ir taisnīga, nodrošina cilvēktiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību. 
Jaunajam instrumentam būtu jāaizsargā un jāveicina sieviešu kā miera veidotāju un svarīgu 
ilgtspējīgas attīstības veicinātāju loma. Kā to ir apliecinājusi feminisma pieeja, vēsturiski 
sievietes savu politisko identitāti ir veidojušas, nevis pamatojoties uz nacionālistiskiem 
apsvērumiem, bet gan visbiežāk veidojot starptautisku sadarbību ar sievietēm, kurām ir 
atšķirīga pieredze, un tādējādi sliecoties izmantot starpkultūru dialogā balstītu pieeju.
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka regulas mērķus varēs sasniegt, tikai nodrošinot 
pietiekamus līdzekļus sadarbības instrumentiem, ar kuriem tiek veicināta atbilstoša uztura 
pieejamība, kvalitatīva izglītība, pienācīga un ilgtspējīga nodarbinātība, jo īpaši 
neaizsargātākajām grupām, piemēram, sievietēm, bērniem un LGBTIQ personām, kā arī 
nodrošināta veselības aprūpe, tostarp piekļuve drošiem abortiem, un citu iedzīvotāju sociālo 
tiesību izpilde.
Dzimumu līdztiesības jomā ES būtu jācenšas darīt vairāk, nekā paredz starptautiskās saistības 
un šajā jomā noteiktie mērķi, un jāpieņem feminisma pieeja kā perspektīva, kas ir taisnīga 
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visiem, ne tikai sievietēm un meitenēm. Attīstības un sadarbības politikas mērķis ir uzturēt 
taisnīgus un vienlīdzīgus visu iedzīvotāju dzīves apstākļus, vidi un ekosistēmas, kā arī 
sociālos resursus un cilvēkresursus. ES sadarbības politikā būtu jāņem vērā dzimumu 
līdztiesības aspekts, un tajā būtu jāietver arī aprūpes darbs un reproduktīvais darbs. Šādu 
ekonomiku nevar virzīt tādi šauri principi kā izaugsme, konkurence un efektivitāte. ES 
attīstības un sadarbības satvars ir jāizvērtē, jāpadara mūsdienīgāks un jāpārskata, raugoties uz 
to no feminisma skatu punkta.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 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 veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, palīdzēt izskaust nabadzību, 
apkarot visus nevienlīdzības veidus, jo 
īpaši dzimumu nevienlīdzību, un atbalstīt
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.

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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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.

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, un saglabāt mieru, novērst 
konfliktus un stiprināt starptautisko 
drošību, kā noteikts Līguma par Eiropas
Savienību 21. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 3

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 
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.

(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 
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. 
Ir arī jāizvērtē tas, kā visas politikas 
nostādnes ietekmē konfliktu dinamiku, un 
jāveicina dzimumu līdztiesības aspekta 
ņemšana vērā konfliktu analīzēs, kas tiek 
veiktas attiecībā uz visām šajā regulā 
ietvertajām darbībām un programmām, 
lai izvairītos no tā, ka šīs nostādnes 
negatīvi ietekmētu sievietes, meitenes un 
LGBTIK, un maksimāli palielinātu 
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pozitīvo 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).

Grozījums Nr. 4

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 

(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. ES 
atbalstīja minēto starptautisko saistību 
pieņemšanu, un šai regulai būtu jāpalīdz 
tās īstenot. Programma 2030. gadam, kuras 
centrālā ass ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, 
ir pārveidojošs satvars, kura mērķis ir 
izskaust nabadzību un panākt ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē un veicināt visiem, 
tostarp personām ar dažādām dzimtiskām 
identitātēm, pieejamu dzīvi miermīlīgā, 
taisnīgā un iekļaujošā sabiedrībā. 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. Piektais ilgtspējīgas 
attīstības mērķis attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību ir transversāls mērķis, ar ko 
tiktu panākta dzimumu līdztiesība un 
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mērķus saskaņotā veidā. sieviešu pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana 
visās minētajās jomās. Programmas 
2030. gadam mērķis ir nevienu nepamest 
novārtā, un piektais mērķis ir īpaši vērsts 
uz to, lai tiktu izbeigta visu veidu 
diskrimināciju pret sievietēm un 
meitenēm, cenšoties pieņemt un stiprināt 
izpildāmus tiesību aktus, kas veicina 
dzimumu līdztiesību. 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).

Grozījums Nr. 5

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 

(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 
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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.

politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 
globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības vērtības 
visos aspektos un tādējādi jāveicina 
nabadzības izskaušana, visu 
nevienlīdzības veidu, it īpaši dzimumu 
nevienlīdzības, apkarošana, miera 
saglabāšana, konfliktu novēršana, 
iesaistot miera veidošanas sarunās virkni 
ekspertu un ieinteresēto personu, tostarp 
sievietes un pilsonisko sabiedrību, 
starptautiskās drošības un drošuma 
nostiprināšana, migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu apkarošana un 
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, 
valstīm un reģioniem, kuri saskaras ar 
pastiprinātu migrācijas spiedienu un 
dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, 
godīgas un cilvēktiesībām un dzimumu 
līdztiesības principam atbilstīgas 
tirdzniecības politikas atbalstīšana, 
ekonomikas diplomātija un ekonomiskā 
sadarbība, digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšana, Savienības 
politikas jomu starptautiskās dimensijas 
sekmēšana un taisnīgu un iekļaujošu 
sabiedrību veicināšana. 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.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Savienībai būtu jāatzīst sieviešu 
būtiskā loma miera veidošanā. Šīs regulas 
īstenošanai būtu jāietver arī ANO 
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Drošības padomes Rezolūcija Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību, atzīstot 
tās galveno mērķi — aizsargāt sievietes 
un ievērojami palielināt viņu līdzdalību 
tajos politiskajos un lēmumu pieņemšanas 
procesos, kuros viņas joprojām nav 
pietiekami pārstāvētas. Sieviešu efektīvai 
līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos 
visos līmeņos ir izšķiroša nozīme tādu 
pastāvošas nevienlīdzības novēršanai 
paredzētu pasākumu izstrādē, kuros tiek 
ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts.

Grozījums Nr. 7

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. martā[1], 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 uz 
cilvēktiesībām balstītu noturīgu atlabšanu. 
Tādējādi šai regulai būtu jāpalīdz stiprināt 
izturētspēju un sasaistīt humāno palīdzību 
un pasākumus attīstības jomā, izmantojot 
ģeogrāfiskās un uz dzimumu līdztiesības 
aspektu vērstās programmas un ātrās 
reaģēšanas darbības.

__________________ __________________

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 

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

Grozījums Nr. 8

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, 
īpašu uzmanību pievēršot sociālajiem 
pamatpakalpojumiem, it sevišķi veselības 
aprūpei un izglītībai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Atbilstīgi saistībām, kas noteiktas 
ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā II, 
vismaz 85 % programmu, ko finansē no 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP), par 
svarīgu mērķi būtu jānosaka dzimumu 
līdztiesība un būtu jāievieš dzimumu 
līdztiesības tematiskā programma. Šīs 
saistības tiks atspoguļotas kā konkrēti 
mērķi visos instrumenta pīlāros, nosakot 
dzimumu līdztiesību un sieviešu un 
meiteņu iespēju nodrošināšanu kā 
transversālu jautājumu. Eiropas 
Konsensā par attīstību un Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantā atzīts, ka bērni 
un jaunieši, jo īpaši meitenes un jaunas 
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sievietes, ir nozīmīgi pārmaiņu veicēji un 
dalībnieki programmas 2030. gadam 
īstenošanā. Savienības ārējā darbībā 
saskaņā ar šo regulu īpaša vērība tiks 
pievērsta viņu vajadzībām un sieviešu un 
meiteņu pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanai, un Savienības ārējā 
darbība veicinās viņu kā nozīmīgu 
pārmaiņu veicēju potenciāla 
izmantošanu, veicot ieguldījumu cilvēces 
attīstībā un sociālās iekļaušanas 
veicināšanā.

Grozījums Nr. 10

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, 
konkrētai valstij paredzētiem un 
izmērāmiem rādītājiem, kuros ir ņemts 
vērā dzimumu līdztiesības aspekts un kuri
ir pielāgoti Instrumenta specifikai un 
mērķiem un, vēlams, balstīti uz 
partnervalsts rezultātu ietvaru.

Grozījums Nr. 11

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 attīstītajām valstīm un citām
valstīm, kuras ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, 
cilvēku, tostarp migrantu, drošību un 
drošumu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
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un cilvēktiesību īstenošanas veicināšanu, 
tostarp dzimumu līdztiesības veicināšanu 
visās ES partnervalstīs.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šai regulai būtu jānovērš tas, ka 
pasaulē izplatās negatīva attieksme pret 
sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību; 
tai būtu jāpalīdz iegūt un jānodrošina 
pietiekamas darbības spējas 
organizācijām, kuras veic darbu seksuālās 
un reproduktīvās veselības un tiesību 
jomā (piekļuve kvalitatīvai un pieejamai 
informācijai, izglītībai un 
pakalpojumiem) un vēršas pret 
vardarbību, kas saistīta ar dzimumu 
(tostarp, bet ne tikai, pret tādām kaitīgām 
paražām kā sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana, tā dēvētajiem goda 
noziegumiem, izvarošanu un seksuālu 
vardarbību, vardarbību ģimenē, bērnu 
laulībām un valsts atbalstītu 
diskrimināciju dzimuma dēļ).

Grozījums Nr. 13

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. gadā[1], 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 
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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.

uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību 
un drošumu, migrāciju un mobilitāti, 
tostarp migrācijas un iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu risināšanu un 
to nevienlīdzīgo ietekmi uz sievietēm un 
meitenēm. 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. Šai regulai būtu jāpalīdz 
sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus 
valstīs ārpus Savienības un nodrošināt 
politikas saskaņotību, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību virzībā uz tās mērķu 
sasniegšanu.

__________________ __________________

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. 14

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 

(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 
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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.

līgumu66, kopējo ārpolitiku un drošības un 
drošuma 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.

__________________ __________________

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.
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Grozījums Nr. 15

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) 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, izmantojot 
dzimumu līdztiesības pieeju.

Grozījums Nr. 16

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 tiesību un iespēju nodrošināšana 
sievietēm un meitenēm, būtu jāatspoguļo 
visā šīs regulas īstenošanas gaitā, 
Savienības palīdzībai, kas tematisko 
programmu satvarā tiek sniegta
cilvēktiesību un demokrātijas jomās un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām,
vajadzētu būt īpašai un papildinošai lomai, 
pateicoties to globālajam raksturam un 
rīcības neatkarībai no attiecīgo trešo valstu 
valdību un publisko iestāžu piekrišanas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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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. Risinot 
dzimumu jautājumus, to darbībai jābūt 
atbilstīgai principiem, kas paredzēti ANO 
Konvencijā par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un, 
attiecīgā gadījumā, Eiropas Padomes 
Konvencijā par vardarbības pret sievietēm 
un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu (Stambulas konvencijā).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Atbilstīgi Konsensam par attīstību 
šī regula stiprinās partnerības ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru darbība vērsta uz ilgtspējīgu 
attīstību, veicinot darbības telpas un 
labvēlīgas vides veidošanu šādām 
organizācijām un tādējādi palīdzot tām 
veikt dažādos uzdevumus — veicināt 
cilvēktiesības, tostarp sieviešu un meiteņu 
tiesības, un demokrātiju, tiesiskumu un 
sociālo taisnīgumu, aizstāvēt tiesību 
subjektus, darboties kā neatkarīgām 
padomdevējām, kas uzrauga iestādes un 
sauc tās pie atbildības, un īstenot un virzīt 
pārmaiņas, tostarp veicinot izglītību un 
izpratni attīstības jomā. Šī regula veicinās 
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neatkarīgas telpas veidošanu pilsoniskajai 
sabiedrībai un palielinās atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju 
veidošanai, lai tādējādi stiprinātu to 
līdzdalību un ietekmi attīstības procesā un 
uzlabotu progresu politikas, sociālajā, 
vides un ekonomikas jomā.

Grozījums Nr. 19

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 Eiropas Savienības migrācijas 
politiku, tostarp Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondam (AMIF) noteiktās 
prioritātes. Lai sekmētu šo mērķi un 
neskarot neparedzētus apstākļus, 10 % no
tās finansējuma ir paredzēts veltīt 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanai un pārvietoto 
personu un uzņēmēju kopienu vajadzību
atbalstīšanai, piemērojot dzimumu 
līdztiesības pieeju. Turklāt migrācijas 
vadība un pārvaldība, tostarp bēgļu un 
migrantu tiesību aizsardzība šīs regulas 
mērķu ietvaros, sekmējot drošu un 
atbilstīgu migrāciju, palīdzēs palielināt 
migrācijas sniegtos ieguvumus.

Grozījums Nr. 20

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 

(32) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz partnera 
vajadzībām, prioritātēm, īpašo situāciju 
un dzimumu jautājumiem, to spēju 
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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.

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.

Grozījums Nr. 21

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, miermīlīgu, 
taisnīgu un iekļaujošu sabiedrību 
veicināšanu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
progresu, pienācīgu darbvietu un 
ekonomisko iespēju radīšanu, jo īpaši 
neaizsargātākajām grupām, piemēram, 
sievietēm, meitenēm un LGBTI, konfliktu 
upuriem un personām ar invaliditāti, 
atbalstot sociālekonomiskās nozares, 
mikrouzņēmumus, mazos un vidējos 
uzņēmumus un kooperatīvus, jo īpaši tos, 
kuri pieder sievietēm, kā arī risinot 
jautājumus saistībā ar klimata 
pārmaiņām, vides degradāciju un 
konkrētiem migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas sociālekonomiskajiem 
pamatcēloņiem, kas nesamērīgi ietekmē 
sievietes un meitenes. Īpaša uzmanība būtu 
jāvelta valstīm, kas identificētas kā valstis, 
kuras skar nestabilitāte vai konflikts, 
vismazāk attīstītajām valstīm un lielu 
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parādu apgrūtinātām nabadzīgām valstīm. 

Grozījums Nr. 22

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, īpašu 
uzmanību pievēršot ilgtspējīgai attīstībai 
vietējā mērogā, jo tā var atbalstīt sieviešu 
iespēju nodrošināšanu un sekmēt viņu 
pašnoteikšanos. 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.

Grozījums Nr. 23

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, 

(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, 
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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.

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 radīšanu, 
īpašu uzmanību pievēršot darbvietām, kas 
paredzētas neaizsargātām grupām, tostarp 
sievietēm, LGBTI un personām ar 
invaliditāti. Finansējot EFIA+ darbības, 
prioritāte būtu jāpiešķir to darbību 
finansēšanai, kurām ir būtiska ietekme uz 
darbvietu radīšanu, kuru izmaksu un 
ieguvumu attiecība veicina investīciju 
ilgtspēju un kuras nodrošina augstākās 
garantijas attiecībā uz ilgtspēju, kā arī 
ilgtermiņa ietekmi uz attīstību, ievērojot 
dzimumu līdztiesības aspektu. Darbības, 
kas tiek atbalstītas ar Ārējās darbības 
garantiju, būtu saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo, dzimumu un sociālo 
aspektu padziļinātu ex ante un ex post
izvērtējumu, tostarp par unikālu ietekmi 
uz sievietēm un ietekmi uz iesaistīto un 
izolēto kopienu tiesībām, kā arī būtu 
jānorāda efektīvi veidi šo jautājumu 
risināšanā. 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 1977. gada 29. marta
Lēmums 77/270/Euratom, lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).
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Grozījums Nr. 24

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, drošuma un stabilitātes, klimata 
pārmaiņu un vides, okeānu globālajām 
problēmām, kā arī migrācijas krīzei un tās 
pamatcēloņiem, kas nesamērīgi ietekmē 
sievietes un meitenes un lielākā mērā 
apdraud neaizsargātas grupas, tostarp 
LGBTI. 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.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma78 par labāku 
likumdošanas procesu 22. un 23. punktu šo 
programmu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas ievākta, 
izpildot noteiktas uzraudzības prasības, 
vienlaikus neradot pārmērīgu regulējumu 
un administratīvo slogu, jo īpaši 
dalībvalstīm. Šajās prasībās vajadzības 
gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, 

(47) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma78 par labāku 
likumdošanas procesu 22. un 23. punktu šo 
programmu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas ievākta, 
izpildot noteiktas uzraudzības prasības, 
vienlaikus neradot pārmērīgu regulējumu 
un administratīvo slogu, jo īpaši 
dalībvalstīm. Šajās prasības vajadzības 
gadījumā būtu jāiekļauj izmērāmi rādītāji, 
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ko izmantot, izvērtējot programmas 
ietekmi uz vietas. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

piemēram, pēc dzimuma sadalīti dati, ko 
izmantot, izvērtējot programmas ietekmi uz 
vietas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

__________________ __________________

78 Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes un Komisijas 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgums par labāku 
likumdošanas procesu; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

78 Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes un Komisijas 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgums par labāku 
likumdošanas procesu; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

Grozījums Nr. 26

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, vienlaikus ievērojot ES 
attīstības sadarbības politikas satvaru, ko 
nosaka Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 208. pants, Eiropas Konsenss par 
attīstību, Ilgtspējīgas attīstības 
programma 2030. gadam, Dzimumu 
līdztiesības rīcības plāns II un Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 27

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 ilgtspējīgu 
attīstību, izskaustu nabadzību un 
apkarotu visus nevienlīdzības veidus, 
tostarp dzimumu nevienlīdzību;

Grozījums Nr. 28

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,
cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 
atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp sieviešu 
organizācijas, veidot mieru, novērst 
konfliktus un veicināt taisnīgas un 
iekļaujošas sabiedrības, turpmāku
stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju, mobilitāti 
un klimata pārmaiņas;

Grozījums Nr. 29

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 

3. Šī regula palīdz sasniegt 
Savienības kopīgos mērķus programmā 
2030. gadam noteiktajos termiņos, ņemot 
vērā 5. IAM transversālo raksturu.
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attīstības organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja.

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

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar Eiropas Konsensu par 
attīstību 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 iekļaušanas veicināšanai 
un cilvēces attīstībai, lai atbalstītu un 
stiprinātu sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšanu, piemēram, veselības, uztura, 
izglītības un sociālās aizsardzības jomā, jo 
īpaši visvairāk marginalizētajām grupām, 
tostarp sievietēm un bērniem.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Saskaņā ar saistībām, kuras ir 
noteiktas ES Dzimumu līdztiesības rīcības 
plānā II, vismaz 85 % programmu, ko 
saskaņā ar šo regulu finansē no oficiālās 
attīstības palīdzības (OAP), — gan 
ģeogrāfiskajām, gan tematiskajām, gada 
griezumā un visā to darbības laikā — kā 
būtisku mērķi iekļauj dzimumu līdztiesību 
un sieviešu un meiteņu tiesību un iespēju 
nodrošināšanu.
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) dzimumu līdztiesība un sieviešu un 
meiteņu iespēju nodrošināšana;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 7 000 miljoni EUR tematiskajām 
programmām:

(b) 9700 miljoni EUR tematiskajām 
programmām:

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- dzimumu līdztiesība un sieviešu un 
meiteņu iespēju nodrošināšana — 1700 
miljoni EUR,

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stabilitātes un miera veicināšana –
1 000 miljoni EUR,

– miera veidošanas, konfliktu 
novēršanas un stabilitātes veicināšana —
1000 miljoni EUR,

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rezerve jaunām problēmām un 
prioritātēm 10 200 miljonu EUR apmērā 
palielina 2. punktā minētās summas 
saskaņā ar 15. pantu.

3. Finansējums jaunām problēmām 
un vajadzībām 7500 miljonu EUR apmērā 
palielina 2. punktā minētās summas 
saskaņā ar 15. pantu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, ar 
kuriem izveido juridiski saistošas attiecības 
ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, samitu 
deklarācijas vai secinājumi, kas pieņemti 
augsta līmeņa sanāksmēs ar partnervalstīm, 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgie 
paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, ar 
kuriem izveido juridiski saistošas attiecības 
ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, samitu 
deklarācijas vai secinājumi, kas pieņemti 
augsta līmeņa sanāksmēs ar partnervalstīm, 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgie 
paziņojumi. Tas cita starpā ietver arī ES 
globālo stratēģiju, ES integrēto pieeju 
ārējiem konfliktiem un krīzēm, Eiropas 
Konsensu par attīstību, ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūcijas Nr. 1325 un Nr. 1820 par 
sievietēm, mieru un drošību īstenošanu 
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ES.

Grozījums Nr. 39

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 
nodrošināšanu sievietēm.

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, tostarp 
sieviešu tiesību, un dzimumu līdztiesības
principus, atbalstītu tiesību subjektus viņu
tiesību īstenošanā ar uzsvaru uz 
marginalizētām grupām, tostarp bērniem 
un jauniešiem, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, personām ar invaliditāti, 
minoritātēm un pirmiedzīvotājiem, un 
LGBTI, un lai palīdzētu partnervalstīm 
īstenot to starptautiskās saistības 
cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula veicina dzimumu 
līdztiesību un sieviešu iespēju 
nodrošināšanu, jo īpaši piešķirot 
finansējumu, lai uzlabotu situāciju 
dzimumu līdztiesības jomā trešās valstīs 
un vispārēji nodrošinātu, ka dzimumu 
līdztiesības aspekts tiek ņemts vērā visu 
projektu plānošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā. Sieviešu tiesības, dzimumu 
līdztiesības un klimatiskā taisnīguma 
veicināšana tiek integrēta valsts un 
reģionālo stratēģiju programmās.
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī regula veicina to, ka tiek pilnībā 
un efektīvi īstenota Pekinas Rīcības 
platforma un Starptautiskās konferences 
par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) 
rīcības programma un to pārskatīšanas 
konferencēs gūtie rezultāti, un tajā ir 
iekļauta apņēmība attiecībā uz seksuālo 
un reproduktīvo veselību un ar to 
saistītām tiesībām. Tā veicinās, 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 un reproduktīvo 
veselību. Šajā regulā īpaša uzmanība tiks 
pievērsta nepieciešamībai pēc vispārējas 
piekļuves kvalitatīvai un izmaksu ziņā 
pieejamai seksuālās un reproduktīvās 
veselības jomas informācijai, izglītībai, 
tostarp visaptverošai dzimumizglītībai, un 
veselības aprūpes pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šī regula veicina bērnu un 
jauniešu, jo īpaši meiteņu un jaunu 
sieviešu, iespēju nodrošināšanu, veicinot 
viņu kā nozīmīgu pārmaiņu veicēju 
potenciāla izmantošanu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība sekmē daudzpusēju un uz 
noteikumiem balstītu pieeju vispārējam 
sabiedriskajam labumam un problēmām un 
šajā ziņā sadarbojas ar dalībvalstīm, 
partnervalstīm, starptautiskajām 
organizācijām un citiem līdzekļu devējiem.

Savienība sekmē daudzpusēju un uz 
noteikumiem balstītu pieeju globālajam 
sabiedriskajam labumam un problēmām un 
šajā ziņā sadarbojas ar dalībvalstīm, 
partnervalstīm, starptautiskajām 
organizācijām un citiem līdzekļu devējiem.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībās ar partnervalstīm ņem vērā to 
rezultātus saistību, starptautisko nolīgumu 
un līgumattiecību ar Savienību īstenošanā.

Attiecībās ar partnervalstīm ņem vērā to 
rezultātus saistību, starptautisko nolīgumu, 
jo īpaši Parīzes nolīguma, un 
līgumattiecību ar Savienību īstenošanā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
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 sekmē 
tos, proti: partnervalstu atbildību par 
attīstības prioritātēm, orientēšanos uz 
rezultātiem, iekļaujošām attīstības 
partnerībām, pārredzamību, savstarpēju 
pārskatatbildību un dzimumu līdztiesību. 
Savienība veicina efektīvu un lietderīgu 
resursu mobilizāciju un izmantojumu.
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi iekļaujošas partnerības principam 
vajadzības gadījumā Komisija nodrošina, 
ka ar attiecīgajām partnervalstu 
ieinteresētajām personām, to skaitā 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējām pārvaldes iestādēm, notiek 
pienācīga apspriešanās un tām ir savlaicīgi 
nodrošināta piekļuve attiecīgajai 
informācijai, tādējādi ļaujot tām būt 
nozīmīgām programmu plānošanas, 
īstenošanas un ar to saistītos uzraudzības 
procesos.

Atbilstīgi iekļaujošas partnerības principam 
Komisija nodrošina, ka ar attiecīgajām 
partnervalstu ieinteresētajām personām, to 
skaitā pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, sieviešu organizācijām un 
vietējām pārvaldes iestādēm, notiek 
pienācīga apspriešanās un tām ir savlaicīgi 
nodrošināta piekļuve attiecīgajai 
informācijai, kā arī tām tiek dota iespēja
būt nozīmīgām programmu plānošanas, 
īstenošanas un ar to saistītos uzraudzības 
procesos.

Grozījums Nr. 47

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 konfliktu novēršanu, 
miera veidošanu un konflikta 
kontekstuālo izpratni, klimata pārmaiņas, 
vides aizsardzību, dzimumu līdztiesību un 
sieviešu iespēju nodrošināšanu 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” un kaitējuma nenodarīšanas 
princips.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Militāro dalībnieku spēju veidošana 
attīstības un drošības atbalstam attīstības 
nolūkā

Miera veidošanas dalībnieku spēju 
veidošana attīstības, drošības un drošuma
atbalstam attīstības nolūkā

Grozījums Nr. 49

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, 
miermīlīgu, dzimumu līdztiesību 
ievērojošu un iekļaujošu sabiedrību 
izveide, šajā regulā paredzēto Savienības 
palīdzību var izmantot plašākas drošības 
un drošuma nozares reformas kontekstā 
vai partnervalstu miera veidošanas
dalībnieku spēju veidošanai 4. punktā 
noteiktajos izņēmuma gadījumos, lai 
īstenotu attīstības darbības un darbības, 
kuru mērķis ir drošība un drošums
attīstības nolūkā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Palīdzība, ko sniedz, ievērojot šo 
pantu, jo īpaši var aptvert spēju veidošanas 
programmu īstenošanu attīstības un 
drošības atbalstam attīstības nolūkā, tostarp 
apmācību, mentorēšanu un konsultācijas, 
kā arī nodrošināšanu ar aprīkojumu, 
infrastruktūras uzlabojumiem un ar minēto 
palīdzību tieši saistītu pakalpojumu 

3. Palīdzība, ko sniedz, ievērojot šo 
pantu, jo īpaši var aptvert spēju veidošanas 
programmu īstenošanu attīstības un 
drošības un drošuma atbalstam attīstības 
nolūkā, tostarp apmācību, mentorēšanu un 
konsultācijas, kā arī nodrošināšanu ar 
aprīkojumu, infrastruktūras uzlabojumiem 
un ar minēto palīdzību tieši saistītu 
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sniegšanu. pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) prasības nevar izpildīt, izmantojot 
nemilitārus dalībniekus, lai pienācīgi 
sasniegtu šajā regulā noteiktos Savienības 
mērķus, un pastāv draudi funkcionējošu 
valsts iestāžu pastāvēšanai vai cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzībai, un valsts 
iestādes vairs nespēj tikt galā ar šiem 
draudiem; kā arī

(a) prasības nevar izpildīt, izmantojot 
nemilitārus dalībniekus, lai pienācīgi 
sasniegtu šajā regulā noteiktos Savienības 
mērķus, un pastāv draudi funkcionējošu 
valsts iestāžu pastāvēšanai vai 
cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un 
pamatbrīvību aizsardzībai, un valsts 
iestādes vairs nespēj tikt galā ar šiem 
draudiem; kā arī

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tā arī nodrošina, ka darbības, 
kuru mērķis ir reformēt militāros spēkus, 
veicina to lielāku pārredzamību, 
pārskatatbildību un cieņu pret visu 
sieviešu, vīriešu, meiteņu un zēnu, kas ir 
to jurisdikcijā, cilvēktiesībām;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido atbilstīgas riska 
novērtējuma, pārraudzības un novērtēšanas 
procedūras attiecībā uz pasākumiem, kurus 
īsteno, ievērojot šo pantu.

7. Komisija visā politikas procesā 
aktīvi iesaista iekļaujošu pilsonisko 
sabiedrību, nodrošinot sieviešu un 
meiteņu pilnīgu līdzdalību, tostarp riska 
novērtējumos un konfliktu analīzē, un 
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veic rūpīgu un sistemātisku ex ante 
konfliktu analīzi, kurā ir pilnībā integrēta 
dzimumaspekta analīze, riska
novērtēšana, pārraudzības un novērtēšanas 
procedūras attiecībā uz pasākumiem, kurus 
īsteno, ievērojot šo pantu. Veicot 
novērtējumus, saskaņā ar šo pantu izvērtē 
katra pasākuma (potenciālo) ietekmi 
papildus partnervalstu tūlītējām 
militārajām spējām, lai nodrošinātu, ka 
tajos ir ņemti vērā konflikta kontekstuālie 
aspekti un dzimumu līdztiesības aspekts, 
tie nerada kaitējumu un aktīvi veicina 
cilvēku drošību un ilgtspējīgu mieru. 
Uzraudzības un novērtēšanas procesi lielā 
mērā balstās uz pilsoniskās sabiedrības un 
dažādu sieviešu un meiteņu veiktajām 
analīzēm un sniegtajām liecībām, lai 
novērtētu katra pasākuma ietekmi uz 
konfliktu un dzimumu dinamiku katrā 
attiecīgajā valstī.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbību un intervences saskaņā 
ar šo regulu plāno, izņemot 4. panta 
4. punktā minētās ātrās reaģēšanas 
darbības.

1. Visos šajā regulā ietvertajos 
sadarbības un intervences pasākumos 
ņem vērā konflikta kontekstuālos 
aspektus un dzimumu līdztiesības aspektu.
Tiek plānoti visi šajā regulā ietvertie 
sadarbības un intervences pasākumi, 
izņemot 4. panta 4. punktā minētās ātrās 
reaģēšanas darbības.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Savienība apspriežas arī ar citiem 
līdzekļu devējiem un dalībniekiem, tostarp 

(c) Savienība apspriežas arī ar citiem 
līdzekļu devējiem un dalībniekiem, tostarp 
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vajadzības gadījumā ar pilsoniskās 
sabiedrības un vietējo iestāžu pārstāvjiem;

ar pilsoniskās sabiedrības un vietējo iestāžu 
pārstāvjiem;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Cilvēktiesību un demokrātijas un 
Pilsoniskās sabiedrības tematiskās 
programmas, kas minētas 4. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā, sniedz 
palīdzību neatkarīgi no attiecīgo trešo 
valstu valdību un citu publisko pārvaldes 
iestāžu piekrišanas. Šīs tematiskās 
programmas galvenokārt atbalsta 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

(d) Cilvēktiesību un demokrātijas, 
Dzimumu līdztiesības un sieviešu un 
meiteņu iespēju nodrošināšanas un 
Pilsoniskās sabiedrības tematiskās 
programmas, kas minētas 4. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā, sniedz 
palīdzību neatkarīgi no attiecīgo trešo 
valstu valdību un citu publisko pārvaldes 
iestāžu piekrišanas. Šīs tematiskās 
programmas galvenokārt atbalsta 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
tostarp organizācijas, kas aizstāv sieviešu 
tiesības.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) plānošanā var paredzēt sadarbības 
pasākumus, ko finansē no dažādiem 
piešķīrumiem, kas uzskaitīti 6. panta 
2. punktā, un no citām Savienības 
programmām atbilstīgi to pamataktiem.

(c) partneru saistības un sniegums 
balstās uz tādiem kritērijiem kā politiskās 
reformas, dzimumu līdztiesība, laba 
pārvaldība, cilvēktiesības un ekonomikas 
un sociālā attīstība;

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) partneru vajadzības, kas noteiktas, 
balstoties uz īpašiem kritērijiem un ņemot 

(a) partneru vajadzības, kas noteiktas, 
balstoties uz īpašiem kritērijiem un ņemot 
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vērā iedzīvotāju skaitu, nabadzību, 
nevienlīdzību, cilvēces attīstību, 
ekonomisko un vidisko neaizsargātību, kā 
arī valsts un sabiedrības izturētspēju;

vērā iedzīvotāju skaitu, nabadzību, 
nevienlīdzību, cilvēces attīstību, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību, tostarp 
dzimumu līdztiesības, stāvokli,
ekonomisko un vidisko neaizsargātību, kā 
arī valsts un sabiedrības izturētspēju;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) partneru saistības un darbības 
rezultāti, pamatojoties uz tādiem 
kritērijiem kā politiskās reformas, 
ekonomikas un sociālā attīstība;

(c) partneru saistības un darbības 
rezultāti, pamatojoties uz tādiem 
kritērijiem kā politiskās reformas, 
dzimumu līdztiesība, laba pārvaldība, 
cilvēktiesības un ekonomikas un sociālā 
attīstība;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Savienības finansējuma potenciālā 
ietekme uz dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ģeogrāfisko programmu 
plānošanas dokumenti ir balstīti uz 
rezultātiem un vajadzības gadījumā ņem 
vērā starptautiski saskaņotus mērķus un 
rādītājus, jo īpaši tos, kas noteikti attiecībā 
uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī 
valsts līmeņa rezultātu sistēmas, lai 
izvērtētu un informētu par Savienības 

5. Ģeogrāfisko programmu 
plānošanas dokumenti ir balstīti uz 
rezultātiem un ņem vērā starptautiski 
saskaņotus mērķus un rādītājus, jo īpaši 
tos, kas noteikti attiecībā uz ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, kā arī valsts līmeņa 
rezultātu sistēmas, lai izvērtētu un 
informētu par Savienības ieguldījumu 



PE628.565v04-00 36/69 AD\1170344LV.docx

LV

ieguldījumu rezultātos izlaides, iznākumu 
un ietekmes līmenī.

rezultātos izlaides, iznākumu un ietekmes 
līmenī.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot plānošanas dokumentus
valstīm un reģioniem krīzes vai pēckrīzes, 
nestabilā un neaizsargātā situācijā,
pienācīgi ņem vērā attiecīgo valstu vai 
reģionu īpašās vajadzības un apstākļus.

Plānošanas dokumenti valstīm un 
reģioniem krīzes vai pēckrīzes, nestabilā 
un neaizsargātā situācijā tiek izstrādāti, 
pamatojoties uz konkrētās situācijas 
analīzi un pieeju, kas balstīta uz 
cilvēktiesībām un sieviešu tiesībām.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš konflikta 
novēršanai, miera veidošanai, 
pēckonflikta izlīgumam, atjaunošanas 
pasākumiem un sagatavotībai 
katastrofām, kā arī sieviešu lomai un 
bērnu tiesībām šajos procesos.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu indikatīvajās 
programmās nosaka prioritārās jomas, kas 
izvēlētas Savienības finansējumam, 
konkrētos mērķus, paredzamos rezultātus, 
skaidrus un konkrētus darbības rādītājus un 
indikatīvos finanšu piešķīrumus gan 

2. Daudzgadu indikatīvajās 
programmās nosaka prioritārās jomas, kas 
izvēlētas Savienības finansējumam, 
konkrētos mērķus, paredzamos rezultātus, 
skaidrus un konkrētus darbības rādītājus 
vismaz sadalījumā pēc vecuma un 
dzimuma un indikatīvos finanšu 
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kopumā, gan katrai prioritārajai jomai. piešķīrumus gan kopumā, gan katrai 
prioritārajai jomai, tostarp finansējumu, 
kas paredzēts pilsoniskajai sabiedrībai un 
sieviešu organizāciju atbalstam.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Savienības un konkrētā partnera 
vai partneru kopīgu dokumentu, kurā 
iekļauts ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tematisko programmu daudzgadu 
indikatīvajās programmās nosaka 
Savienības stratēģiju, Savienības 
finansējumam atlasītās prioritātes, 
konkrētus mērķus, paredzamos rezultātus, 
skaidrus un konkrētus darbības rādītājus, 
starptautisko situāciju un galveno partneru 
darbības attiecīgajam tematam.

Tematisko programmu daudzgadu 
indikatīvajās programmās nosaka 
Savienības stratēģiju, Savienības 
finansējumam atlasītās prioritātes, 
konkrētus mērķus, paredzamos rezultātus, 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējumu, skaidrus un konkrētus 
darbības rādītājus vismaz sadalījumā pēc 
dzimuma un vecuma, starptautisko 
situāciju un galveno partneru darbības 
attiecīgajam tematam.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, 
krīzes gadījumā vai demokrātijas, 

5. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, 
krīzes gadījumā vai demokrātijas, miera,



PE628.565v04-00 38/69 AD\1170344LV.docx

LV

tiesiskuma, cilvēktiesību vai pamatbrīvību 
tieša apdraudējuma gadījumā Komisija 
drīkst grozīt šīs regulas 12. un 13. pantā 
minētās daudzgadu indikatīvās 
programmas, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti atbilstīgi 35. panta 4. punktā 
minētajai steidzamības procedūrai.

tiesiskuma, cilvēktiesību vai pamatbrīvību 
tieša apdraudējuma gadījumā Komisija 
drīkst grozīt šīs regulas 12. un 13. pantā 
minētās daudzgadu indikatīvās 
programmas, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti atbilstīgi 35. panta 4. punktā 
minētajai steidzamības procedūrai.

Grozījums Nr. 68

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, par kurām spriež pēc 
tādiem rādītājiem kā iedzīvotāju skaits un 
attīstības līmenis un dzimumu līdztiesības 
rādītājiem;

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apņemšanos veidot patiesu un 
ilgtspējīgu demokrātiju, un panākumus šā 
mērķa īstenošanā;

(c) apņemšanos veidot patiesu un 
ilgtspējīgu mieru un demokrātiju, un 
panākumus šā mērķa īstenošanā;

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ietekmi uz dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem gada vai 
daudzgadu rīcības plānus vai pasākumus. 
Pasākumi var būt atsevišķu pasākumu, 
īpašu pasākumu, atbalsta pasākumu vai 
ārkārtas palīdzības pasākumu veidā. 
Rīcības plāni un pasākumi katrai darbībai 
nosaka mērķus, ko tiecas sasniegt, 
iecerētos rezultātus un galvenos 
pasākumus, īstenošanas metodes, budžetu 
un jebkādus saistītus atbalsta izdevumus.

1. Komisija pieņem gada vai 
daudzgadu rīcības plānus vai pasākumus. 
Pasākumi var būt atsevišķu pasākumu, 
īpašu pasākumu, atbalsta pasākumu vai 
ārkārtas palīdzības pasākumu veidā. 
Rīcības plāni un pasākumi katrai darbībai 
nosaka mērķus, ko tiecas sasniegt, 
iecerētos rezultātus un galvenos 
pasākumus, īstenošanas metodes, budžetu 
un jebkādus saistītus atbalsta izdevumus. 
Tajos arī izklāsta to, kā katra darbība 
veicina cilvēces attīstību, sociālo 
iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un 
sieviešu un meiteņu tiesības un iespējas, 
kā arī uzlabojumus klimata pārmaiņu un 
vides jomā, kā norādīts 3. panta 3. punktā, 
tostarp indikatīvos piešķīrumus. Ņem vērā 
arī minēto elementu iespējamo negatīvo 
ietekmi uz šo mērķu sasniegšanu, un 
plānus atbilstīgi koriģē.
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Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pētījumus, sanāksmes, informāciju, 
izpratnes veidošanu, apmācību, gūtās 
pieredzes un paraugprakses sagatavošanu 
un apmaiņu ar to, publicēšanas pasākumus 
un citus administratīvās vai tehniskās 
palīdzības izdevumus, kas vajadzīgi 
darbību plānošanai un pārvaldībai, tostarp 
atalgotiem ārējiem ekspertiem;

(a) pētījumus, sanāksmes, informāciju, 
izpratnes veidošanu, apmācību, gūtās 
pieredzes un paraugprakses, tostarp 
sieviešu īstenotās prakses, sagatavošanu 
un apmaiņu ar to, publicēšanas pasākumus 
un citus administratīvās vai tehniskās 
palīdzības izdevumus, kas vajadzīgi 
darbību plānošanai un pārvaldībai, tostarp 
atalgotiem ārējiem ekspertiem;

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms Komisija pieņem vai pagarina 
ārkārtas palīdzības pasākumus, kuri 
nepārsniedz 20 miljonus EUR, tā informē 
Padomi par šo pasākumu būtību un 
mērķiem un par plānoto finansējumu. 
Komisija informē Padomi, pirms veikt 
būtiskas izmaiņas jau pieņemtajos ārkārtas 
palīdzības pasākumos. Plānojot un vēlāk 
īstenojot šādus pasākumus, Komisija ņem 
vērā attiecīgo Padomes politikas pieeju, lai 
nodrošinātu Savienības ārējās darbības 
konsekvenci.

Pirms Komisija pieņem vai pagarina 
ārkārtas palīdzības pasākumus, kuri 
nepārsniedz 20 miljonus EUR, tā informē 
Padomi par šo pasākumu būtību un 
mērķiem un par plānoto finansējumu. 
Komisija informē Padomi, pirms veikt 
būtiskas izmaiņas jau pieņemtajos ārkārtas 
palīdzības pasākumos. Plānojot un vēlāk 
īstenojot šādus pasākumus, Komisija ņem 
vērā attiecīgo Padomes politikas pieeju, 
tostarp uz dzimumu līdztiesības aspekta 
ievērošanu vērstu pieeju, lai nodrošinātu 
Savienības ārējās darbības konsekvenci.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kad rodas pienācīgi 
pamatoti, nenovēršami un steidzami 
iemesli, piemēram, krīzes, tostarp dabas 
vai cilvēka izraisītas katastrofas, tiešs 
demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību vai 
pamatbrīvību apdraudējums, Komisija 
saskaņā ar 35. panta 4. punktu kā 
nekavējoties piemērojamus īstenošanas 
aktus drīkst pieņemt rīcības plānus un 
pasākumus vai grozījumus spēkā esošajos 
rīcības plānos un pasākumos.

4. Gadījumos, kad rodas pienācīgi 
pamatoti, nenovēršami un steidzami 
iemesli, piemēram, krīzes, tostarp dabas 
vai cilvēka izraisītas katastrofas, tiešs 
demokrātijas, miera, tiesiskuma, 
cilvēktiesību vai pamatbrīvību 
apdraudējums, Komisija saskaņā ar 
35. panta 4. punktu kā nekavējoties 
piemērojamus īstenošanas aktus drīkst 
pieņemt rīcības plānus un pasākumus vai 
grozījumus spēkā esošajos rīcības plānos 
un pasākumos.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību līmenī veic piemērotu vides 
pētījumu, tostarp par klimata pārmaiņām 
un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, 
saskaņā ar piemērojamiem Savienības 
leģislatīvajiem aktiem, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2011/92/ES82 un Padomes Direktīvu 
85/337/EEK83, ietverot attiecīgos 
gadījumos ietekmes uz vidi novērtējumu 
vidiski jutīgām darbībām, jo īpaši 
svarīgiem, jauniem infrastruktūras 
objektiem.

Darbību līmenī veic piemērotu 
cilvēktiesību, tostarp sieviešu tiesību, 
sociālo un vides pētījumu, tostarp par 
klimata pārmaiņām un ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības leģislatīvajiem 
aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/92/ES[1] un 
Padomes Direktīvu 85/337/EEK[2], 
ietverot attiecīgos gadījumos ietekmes uz 
vidi novērtējumu vidiski jutīgām darbībām, 
jo īpaši svarīgiem, jauniem infrastruktūras 
objektiem.

__________________ __________________

82 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 
13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (kodifikācija) (OV L 26, 
28.1.2012., 1. lpp.).

82 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 
13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (kodifikācija) (OV L 26, 
28.1.2012., 1. lpp.).

83 Padomes Direktīva 85/337/EEK 
(1985. gada 27. jūnijs) par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 

83 Padomes Direktīva 85/337/EEK 
(1985. gada 27. jūnijs) par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 
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0040.–0048. lpp.). 0040.–0048. lpp.).

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību līmenī veic piemērotu ietekmes 
uz dzimumu līdztiesību pētījumu, lai 
nodrošinātu darbību atbilstību 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem, proti, pārstrādātajai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2006/54/EK1a un Padomes 
Direktīvai 2004/113/EK1b.

__________________

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) 
(OV L 204, 26.7.2006., 23.–36. lpp.).

Padomes 2004. gada 13. decembra 
Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz 
pieeju precēm un pakalpojumiem, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu 
(OV L 373, 21.12.2004., 37.–43. lpp.).

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansējumu saskaņā ar šo 
Instrumentu var nodrošināt arī ar iemaksu 
palīdzību starptautiskos, reģionālos vai 
valsts fondos, piemēram, fondos, kurus 
izveidojusi vai pārvalda EIB, dalībvalstis, 

2. Finansējumu saskaņā ar šo 
Instrumentu var nodrošināt arī ar iemaksu 
palīdzību starptautiskos, reģionālos vai 
valsts fondos, piemēram, fondos, kurus 
izveidojusi vai pārvalda EIB, dalībvalstis, 
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partnervalstis un reģioni vai starptautiskās 
organizācijas, vai citi līdzekļu devēji.

partnervalstis un reģioni vai starptautiskās 
un sieviešu organizācijas, vai citi līdzekļu 
devēji.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbojoties ar ieinteresētajām 
personām partnervalstīs, Komisija, nosakot 
finansēšanas kārtību, ieguldījuma veidu, 
dotāciju piešķiršanas kārtību un to 
pārvaldības administratīvos noteikumus, 
ņem vērā to specifiku, tostarp vajadzības 
un kontekstu, lai sasniegtu un iespējami 
labi atbilstu visplašākajam iespējamam 
šādu ieinteresēto personu lokam. Mudina 
izmantot īpašus finansēšanas kārtības 
veidus atbilstīgi Finanšu regulai, 
piemēram, partnerības nolīgumus, atļaujas 
piešķirt finansiālu atbalstu trešām 
personām, tiešu piešķiršanu vai projektu 
konkursus, pamatojoties uz atbilstības 
kritērijiem, vai vienreizējus maksājumus, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējumu, kā arī finansējumu, kas nav 
saistīts ar izmaksām, kā paredzēts Finanšu 
regulas 125. panta 1. punktā.

2. Sadarbojoties ar ieinteresētajām 
personām partnervalstīs, Komisija, nosakot 
finansēšanas kārtību, ieguldījuma veidu, 
dotāciju piešķiršanas kārtību un to 
pārvaldības administratīvos noteikumus, 
ņem vērā to specifiku, tostarp vajadzības 
un kontekstu, lai sasniegtu un iespējami 
labi atbilstu visplašākajam iespējamam 
šādu ieinteresēto personu lokam. Veicot 
šādu novērtējumu, tiek ņemti vērā 
nosacījumi attiecībā uz visu ieinteresēto 
personu, jo īpaši vietējās pilsoniskās 
sabiedrības un sieviešu organizāciju, 
jēgpilnu līdzdalību un iesaistīšanos.
Mudina izmantot īpašus finansēšanas 
kārtības veidus atbilstīgi Finanšu regulai, 
piemēram, partnerības nolīgumus, atļaujas 
piešķirt finansiālu atbalstu trešām 
personām, tiešu piešķiršanu vai projektu 
konkursus, pamatojoties uz atbilstības 
kritērijiem, vai vienreizējus maksājumus, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējumu, kā arī finansējumu, kas nav 
saistīts ar izmaksām, kā paredzēts Finanšu 
regulas 125. panta 1. punktā. Atšķirīgie 
finansēšanas kārtības veidi tiek īstenoti 
pārredzami, tie ir izsekojami un veicina 
inovāciju.

Grozījums Nr. 80

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

(b) dotācijām, attiecīgos gadījumos bez 
prasības par līdzfinansējumu, lai finansētu 
darbības vissarežģītākajos apstākļos, kuros 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
publicēšana būtu nevietā, tostarp situācijās, 
kurās ir būtisks pamatbrīvību trūkums, 
kurās cilvēku drošība ir visvairāk 
apdraudēta vai kurās cilvēktiesību 
organizācijas un cilvēktiesību aizstāvji 
darbojas vissarežģītākajos apstākļos. Šādas 
dotācijas nepārsniedz EUR 1 000 000, to 
termiņš ir līdz 18 mēnešiem, un šo termiņu 
var pagarināt vēl par 12 mēnešiem tādu 
objektīvu un neparedzētu šķēršļu gadījumā, 
kas radušies darbību īstenošanā;

(b) dotācijām, attiecīgos gadījumos bez 
prasības par līdzfinansējumu, lai finansētu 
darbības vissarežģītākajos apstākļos, kuros 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
publicēšana būtu nevietā, tostarp situācijās, 
kurās ir būtisks pamatbrīvību trūkums, 
kurās cilvēku drošība un drošums ir 
visvairāk apdraudēts vai kurās 
cilvēktiesību un sieviešu tiesību
organizācijas un cilvēktiesību aizstāvji 
darbojas vissarežģītākajos apstākļos. Šādas 
dotācijas nepārsniedz EUR 1 000 000, to 
termiņš ir līdz 18 mēnešiem, un šo termiņu 
var pagarināt vēl par 12 mēnešiem tādu 
objektīvu un neparedzētu šķēršļu gadījumā, 
kas radušies darbību īstenošanā;

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Budžeta atbalsts, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā, tostarp tas, kas sniegts, 
izmantojot nozaru reformu rādītāju 
līgumus, balstās uz valstu līdzatbildību, 
savstarpēju pārskatatbildību un kopīgu 
apņēmību ievērot universālas vērtības, 
demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu, un 
tā mērķis ir nostiprināt partnerības starp 
Savienību un partnervalstīm. Tas ietver 
pastiprinātu politikas dialogu, spēju 
pilnveidošanu un uzlabotu pārvaldību, kas 
papildina partneru centienus iekasēt vairāk 
un tērēt labāk, lai atbalstītu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas izaugsmi un 
darbvietas, un nabadzības izskaušanu.

Budžeta atbalsts, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā, tostarp tas, kas sniegts, 
izmantojot nozaru reformu rādītāju 
līgumus, balstās uz valstu līdzatbildību, 
savstarpēju pārskatatbildību un kopīgu 
apņēmību ievērot universālas vērtības, 
demokrātiju, cilvēktiesības, dzimumu 
līdztiesību, sociālo iekļaušanu, cilvēces 
attīstību un tiesiskumu, un tā mērķis ir 
nostiprināt partnerības starp Savienību un 
partnervalstīm. Tas ietver pastiprinātu 
politikas dialogu, spēju pilnveidošanu, 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
budžeta plānošanā un uzlabotu pārvaldību, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības un sieviešu 
organizāciju veiktu budžeta uzraudzību, 
kas papildina partneru centienus iekasēt 
vairāk un tērēt labāk, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību, visu 
veidu nevienlīdzības mazināšanu un 
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nabadzības izskaušanu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādu lēmumu sniegt budžeta atbalstu 
pieņem, pamatojoties uz budžeta atbalsta 
politiku, par ko ir panākta vienošanās 
Savienībā, skaidriem atbilstības kritērijiem 
un rūpīgi izvērtējot riskus un ieguvumus.

Jebkādu lēmumu sniegt budžeta atbalstu 
pieņem, pamatojoties uz budžeta atbalsta 
politiku, par ko ir panākta vienošanās 
Savienībā, dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā, skaidriem 
atbilstības kritērijiem un rūpīgi izvērtējot 
riskus un ieguvumus.

Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Budžeta atbalstu diferencē tā, lai tas labāk 
atbilstu partnervalsts politiskajiem, 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
apstākļiem, ņemot vērā nestabilitātes 
situācijas.

Budžeta atbalstu diferencē tā, lai tas labāk 
atbilstu partnervalsts politiskajiem, 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
apstākļiem, ņemot vērā nestabilitātes 
situācijas un īpašajiem apdraudējumiem, 
ar kuriem saskaras sievietes, meitenes un 
LGBTI.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot ierobežojumus, kas 
raksturīgi darbības būtībai un mērķiem, 
līdzdalība iepirkuma, dotāciju un godalgu 
piešķiršanas procedūrās attiecībā uz 
darbībām, kuras finansē saskaņā ar 
Cilvēktiesību un demokrātijas un 
Stabilitātes un miera veicināšanas 

2. Neskarot ierobežojumus, kas 
raksturīgi darbības būtībai un mērķiem, 
līdzdalība iepirkuma, dotāciju un godalgu 
piešķiršanas procedūrās attiecībā uz 
darbībām, kuras finansē saskaņā ar 
Cilvēktiesību un demokrātijas, Dzimumu 
līdztiesības un sieviešu un meiteņu iespēju 
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programmām, kā arī ātrās reaģēšanas 
darbībām, ir pieejama bez ierobežojumiem.

nodrošināšanas, Pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, Miera veidošanas un 
Stabilitātes un miera veicināšanas 
programmām, kā arī ātrās reaģēšanas 
darbībām, ir pieejama bez ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
24. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Saskaņā ar Demokrātijas un 
cilvēktiesību programmu jebkurš tiesību 
subjekts, uz kuru neattiecas tiesību 
subjekta definīcija 2. panta 6. punktā, ir 
atbilstīgs, ja tas ir nepieciešams, lai 
darbotos šīs programmas intervences 
jomās.

12. Saskaņā ar Demokrātijas un 
cilvēktiesību un Dzimumu līdztiesības un 
sieviešu un meiteņu iespēju 
nodrošināšanas programmu jebkurš 
tiesību subjekts, uz kuru neattiecas tiesību 
subjekta definīcija 2. panta 6. punktā, ir 
atbilstīgs, ja tas ir nepieciešams, lai 
darbotos šīs programmas intervences 
jomās.

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs. Lai sasniegtu šo mērķi, 
īpašs uzsvars būtu jāliek uz nabadzības 
izskaušanu, sieviešu ekonomisko iespēju 
nodrošināšanu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
progresu, pienācīgu darbvietu un 
ekonomisko iespēju radīšanu, jo īpaši 
sievietēm un meitenēm, prasmēm un 
uzņēmējdarbību, sociālekonomiskajām 
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migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. Īpašu 
uzmanību velta valstīm, kas identificētas 
kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot 
sociālajiem uzņēmumiem un 
kooperatīviem, ņemot vērā to potenciālu 
samazināt nabadzību un nevienlīdzību, 
atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kā arī konkrētu 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas
sociālekonomisko pamatcēloņu risināšanu, 
saskaņā ar attiecīgajiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem. Īpašu uzmanību 
velta valstīm, kas identificētas kā valstis, 
kuras skar nestabilitāte vai konflikts, 
vismazāk attīstītajām valstīm un lielu 
parādu apgrūtinātām nabadzīgām valstīm. 
EFIA+ garantiju izmanto papildus 
valdības investīcijām svarīgu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanā, par ko joprojām 
ir atbildīga valdība.

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pievērš īpašu uzmanību 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kurus vada sievietes, un 
dzimumu līdzsvaram nodarbinātībā kā 
galvenajiem virzītājspēkiem, ar kuriem 
tiek mazinātas dzimumu atšķirības un 
veicināta iekļaujoša ekonomikas attīstība;

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) veicina sociālo aizsardzību 
saņēmējvalstī, paredzot pienākumu 
ievērot darba ņēmēju tiesības un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
standartus, jo īpaši neaizsargātākajām 
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grupām, piemēram, sievietēm un LGBTI;

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) ir pakļautas publiski pieejamam 
un līdzdalību veicinošam ietekmes uz 
cilvēktiesībām un vidi ex ante 
novērtējumam, kurā tiek konstatēti un 
mazināti riski attiecīgajās jomās un kurā 
ir pienācīgi ņemts vērā iesaistīto kopienu 
brīvas un iepriekš norunātas piekrišanas 
princips attiecībā uz ieguldījumiem, kas 
saistīti ar zemi;

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starp Komisiju un atlasīto atbilstīgo 
partneri vai atbilstīgajiem partneriem par 
katru investīciju logu noslēdz vienu vai 
vairākus Ārējās darbības garantijas 
nolīgumus. Turklāt, lai risinātu konkrētas 
vajadzības, Ārējās darbības garantiju drīkst
piešķirt atsevišķām finansēšanas vai 
investīciju operācijām.

Starp Komisiju un atlasīto atbilstīgo 
partneri vai atbilstīgajiem partneriem par 
katru investīciju logu noslēdz vienu vai 
vairākus Ārējās darbības garantijas 
nolīgumus. Turklāt, lai risinātu konkrētas 
vajadzības, Ārējās darbības garantiju drīkst 
piešķirt atsevišķām finansēšanas vai 
investīciju operācijām. Visi Ārējās 
darbības garantijas nolīgumi tiek darīti 
pieejami Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šīs regulas mērķus un nolūku, (c) šīs regulas mērķus un nolūku, 
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vajadzību novērtējumu un norādi par 
gaidāmajiem rezultātiem, ņemot vērā 
korporatīvās sociālās atbildības un
atbildīgas darījumdarbības veicināšanu;

vajadzību novērtējumu, ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējumu un 
norādi par gaidāmajiem rezultātiem, ņemot 
vērā nepieciešamību nodrošināt atbildīgas 
darījumdarbības veicināšanu;

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uzraudzības, ziņošanas un 
novērtēšanas pienākumus;

(g) pārredzamas uzraudzības, kurā 
tostarp tiek izmantoti pēc dzimuma 
sadalīti rādītāji, ziņošanas un novērtēšanas 
pienākumus;

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
29. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Atbilstīgie partneri sniedz 
Komisijai jebkādu papildu informāciju, kas 
nepieciešama, lai Komisija izpildītu no šīs 
regulas izrietošās saistības, jo īpaši 
attiecībā uz tādu ieteikumu īstenošanu, 
kas sniegti ietekmes uz cilvēktiesībām un 
vidi ex ante novērtējumā, un citiem 
atlases kritērijiem, kas uzskaitīti 27. panta 
2. un 3. punktā.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
29. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ziņo par finanšu 
instrumentiem, budžeta garantijām, 
finansiālo palīdzību saskaņā ar Finanšu 
regulas 241. un 250. pantu. Šajā nolūkā 

8. Komisija katru gadu ziņo par 
finanšu instrumentiem, budžeta garantijām, 
finansiālo palīdzību saskaņā ar Finanšu 
regulas 241. un 250. pantu. Šajā ziņojumā 
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atbilstīgie partneri katru gadu sniedz 
nepieciešamo informāciju, lai Komisija 
varētu ievērot ziņošanas pienākumu.

ietver īstenoto darbību rezultātu 
novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību, pamatojoties uz 
datiem, kas sadalīti pēc dzimuma. Šajā 
nolūkā, lai Komisija varētu ievērot 
ziņošanas pienākumu, atbilstīgie partneri 
katru gadu sniedz nepieciešamo 
informāciju:

(a) novērtējumu par rezultātiem, kas 
atbilst EFIA nolūkam un mērķiem, kuri 
noteikti 26. panta 1. punktā;

(b) novērtējumu par papildvērtību un 
pievienoto vērtību, privātā sektora resursu 
mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem 
rezultātiem un finansēšanas un investīciju 
operāciju, uz kurām attiecas EFIA 
garantija, rezultātiem un ietekmi 
apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par 
ietekmi uz pienācīgu darbvietu radīšanu, 
nabadzības izskaušanu un nevienlīdzības 
mazināšanu; minētajā novērtējumā ietver 
segto operāciju dzimumaspekta analīzi, 
balstoties uz pierādījumiem un datiem 
sadalījumā pēc dzimuma;

(c) finanšu summu, kas pārskaitīta 
finansējuma saņēmējiem, un 
finansēšanas un ieguldījumu darbību 
novērtējumu apkopotā veidā par katru 
atbilstīgo partneri, tostarp sadalījumā pēc 
dzimuma un vecuma;

(d) novērtējumu par sinerģiju un 
papildināmību starp operācijām, uz 
kurām attiecas EFIA garantija, un ĀIP 
otro un trešo pīlāru, pamatojoties uz 
attiecīgajiem esošajiem ziņojumiem, īpaši 
pievēršoties progresam, kas panākts labas 
pārvaldības īstenošanā, tostarp cīņā pret 
korupciju un nelikumīgām finanšu 
plūsmām, cilvēktiesību un tiesiskuma 
ievērošanā un politikas programmās, 
kurās ņemti vērā dzimumu līdztiesības 
aspekti, kā arī vietējās uzņēmējdarbības, 
kooperatīvu un vietējo finanšu tirgu 
veicināšanā.
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Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri uzrauga savas darbības 
un pārskata progresu, kas panākts ceļā uz 
gaidāmo rezultātu sasniegšanu, 
pievēršoties izlaidei un iznākumiem.

Komisija regulāri uzrauga savas darbības 
un pārskata progresu, kas panākts ceļā uz 
gaidāmo rezultātu sasniegšanu un 3. panta 
3. punktā noteiktajiem mērķiem attiecībā 
uz cilvēces attīstību un sociālo 
iekļaušanu, klimata pārmaiņām un vidi, 
dzimumu līdztiesību un sieviešu un 
meiteņu tiesībām un iespēju 
nodrošināšanu, pievēršoties izlaidei un 
iznākumiem.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
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 izmērāmiem 
rādītājiem. Lai atvieglotu savlaicīgu 
ziņošanu, saglabā ierobežotu rādītāju 
skaitu.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gada ziņojumā ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu – par 
finansētajiem pasākumiem, uzraudzības un 
novērtējuma rezultātiem, attiecīgo partneru 
iesaistīšanos un budžeta saistību un 
maksājumu apropriāciju izpildi, norādot 
sadalījumu pa valstīm, reģioniem un 
sadarbības jomām. Ziņojumā novērtē 

5. Gada ziņojumā ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu — par 
finansētajiem pasākumiem, rezultātiem, 
kas gūti uzraudzībā un novērtēšanā, kurā 
ir ņemti vērā dzimumu līdztiesības 
aspekti, ietverot nodaļu par dzimumu 
līdztiesību, attiecīgo partneru iesaistīšanos 
un budžeta saistību un maksājumu 
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Savienības finansējuma rezultātus, pēc 
iespējas lielākā mērā izmantojot konkrētus 
un izmērāmus rādītājus attiecībā uz 
finansējuma nozīmi šīs regulas mērķu 
sasniegšanā. Attīstības sadarbības 
gadījumā, ja iespējams un ja tas ir 
atbilstīgi, ziņojumā arī novērtē to, kā tiek 
ievēroti attīstības efektivitātes principi, 
tostarp attiecībā uz inovatīviem finanšu 
instrumentiem.

apropriāciju izpildi, norādot sadalījumu pa 
valstīm, reģioniem un sadarbības jomām 
un norādot budžeta saistības un 
maksājumu apropriācijas, kas piešķirtas 
pasākumiem dzimumu līdztiesības jomā. 
Ziņojumā novērtē Savienības finansējuma 
rezultātus, pēc iespējas lielākā mērā 
izmantojot konkrētus un izmērāmus 
rādītājus attiecībā uz finansējuma nozīmi 
šīs regulas mērķu sasniegšanā. Attīstības 
sadarbības gadījumā, ja iespējams un ja tas 
ir atbilstīgi, ziņojumā arī novērtē to, kā tiek 
ievēroti attīstības efektivitātes principi, 
tostarp attiecībā uz inovatīviem finanšu 
instrumentiem. Ziņojumā ietver 
informāciju par darbības rādītājiem 
virzībā uz 3. panta 3. punktā noteiktajiem 
mērķiem, tostarp ikgadēju aplēsi par 
kopējiem izdevumiem šajās jomās, 
izmantojot atbilstīgus rādītājus.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gada ziņojumā, ko sagatavo 
2021. gadā, ietver konsolidētu informāciju 
no gada ziņojumiem attiecībā uz laikposmu 
no 2014. līdz 2020. gadam par visu 
finansējumu, kas izriet no 40. panta 
2. punktā minētajām regulām, tostarp par 
ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem un 
iemaksām trasta fondos, un norādot 
izdevumu sadalījumu pa valstīm, finanšu 
instrumentu izmantojumu, saistībām un 
maksājumiem. Ziņojumā ietver galvenās 
atziņas, kas gūtas, un turpmākus 
pasākumus, kas veikti pēc ieteikumiem, 
kuri sniegti pēc iepriekšējos gados 
veiktiem novērtējumiem.

6. Gada ziņojumā, ko sagatavo 
2021. gadā, ietver konsolidētu informāciju 
no gada ziņojumiem attiecībā uz laikposmu 
no 2014. līdz 2020. gadam par visu 
finansējumu, kas izriet no 39. panta
2. punktā minētajām regulām, tostarp par 
ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem un 
iemaksām trasta fondos, un norādot 
izdevumu sadalījumu pa valstīm, finanšu 
instrumentu izmantojumu, saistībām un 
maksājumiem. Ziņojumā ietver galvenās 
gūtās atziņas, tostarp par pasākumu 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, un 
turpmākus pasākumus, kas veikti pēc 
ieteikumiem, kuri sniegti pēc iepriekšējos 
gados veiktiem novērtējumiem.
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ikgadēju aplēsi par kopējiem 
izdevumiem saistībā ar darbībām klimata 
jomā un bioloģisko daudzveidību veic, 
pamatojoties uz pieņemtajiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar šo 
regulu piešķirtajam finansējumam piemēro 
ikgadēju izsekošanas sistēmu, kas ir 
balstīta uz Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas metodiku 
(“Riodežaneiro politikas rādītāji”) 
(neizslēdzot precīzāku metodiku 
izmantošanu, ja tās ir pieejamas), kura 
integrēta esošajā Savienības programmu 
darbības rezultātu pārvaldības metodikā, lai 
izdevumus, kas saistīti ar darbībām klimata 
jomā un bioloģisko daudzveidību 19. pantā 
minēto rīcības plānu un pasākumu līmenī, 
kvantificētu un reģistrētu novērtējumos un 
gada ziņojumā.

7. Ikgadēju aplēsi par kopējiem 
izdevumiem saistībā ar darbībām klimata 
jomā un bioloģisko daudzveidību, 
konfliktu novēršanu, miera veidošanu un 
dzimumu līdztiesību veic, pamatojoties uz 
pieņemtajiem indikatīvās plānošanas 
dokumentiem. Saskaņā ar šo regulu 
piešķirtajam finansējumam piemēro 
ikgadēju izsekošanas sistēmu, kas ir 
balstīta uz Ekonomiskās Sadarbības un 
attīstības organizācijas metodiku 
(“Riodežaneiro politikas rādītāji”) 
(neizslēdzot precīzāku metodiku 
izmantošanu, ja tās ir pieejamas), kura 
integrēta esošajā Savienības programmu 
darbības rezultātu pārvaldības metodikā, lai 
izdevumus, kas saistīti ar darbībām klimata 
jomā un bioloģisko daudzveidību,
konfliktu novēršanu, miera veidošanu un 
dzimumu līdztiesību 19. pantā minēto 
rīcības plānu un pasākumu līmenī, 
kvantificētu un reģistrētu novērtējumos un 
gada ziņojumā.

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā novērtējumos izmanto 
Ekonomiskās Sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komitejas labas prakses principus, tiecoties 
pārliecināties, vai mērķi ir sasniegti, un 
formulēt ieteikumus ar nolūku uzlabot 
turpmākās darbības.

Novērtējumos izmanto Ekonomiskās 
Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komitejas labas 
prakses principus, tiecoties pārliecināties, 
vai mērķi ir sasniegti, un formulēt 
ieteikumus ar nolūku uzlabot turpmākās 
darbības. Starpposma novērtējumā izvērtē 
ES darbības rādītājus virzībā uz 3. panta 
3. punktā noteiktajiem mērķiem attiecībā 
uz cilvēces attīstību un sociālo 



PE628.565v04-00 54/69 AD\1170344LV.docx

LV

iekļaušanu, klimata pārmaiņām un vidi, 
un dzimumu līdztiesību un sieviešu un 
meiteņu tiesībām un iespēju 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgajā novērtējuma ziņojumā aplūko arī 
šīs regulas lietderību, pievienoto vērtību, 
vienkāršošanas iespējas, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, kā arī tās mērķu turpmāko 
nozīmību.

Galīgajā novērtējuma ziņojumā aplūko arī 
šīs regulas lietderību, pievienoto vērtību, 
vienkāršošanas iespējas, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, kā arī tās mērķu turpmāko 
nozīmību. Galīgajā novērtējuma ziņojumā 
iekļauj sadaļu par ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, tostarp analīzi par 
izdevumiem, kas paredzēti dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības problēmu vai vietējo politiski 
jutīgo jautājumu dēļ var būt vēlams vai 
nepieciešams dažās valstīs vai apgabalos 
vai konkrētos laikposmos ierobežot 
komunikācijas un redzamības uzlabošanas 
pasākumus. Šādos gadījumos 
mērķauditorija un redzamības uzlabošanas 
rīki, produkti un kanāli, kas izmantojami 
konkrētas darbības popularizēšanā, tiek 
noteikti katrā gadījumā atsevišķi, 
apspriežoties un vienojoties ar Savienību. 
Gadījumos, kad, reaģējot uz pēkšņu krīzi, 
ir nepieciešama ātra intervence, nav 
nepieciešams nekavējoties izstrādāt pilnīgu 
komunikācijas un redzamības uzlabošanas 
plānu. Tomēr šādās situācijās Savienības 
atbalstu tik un tā atbilstīgi norāda jau no 

Drošības un drošuma problēmu vai vietējo 
politiski jutīgo jautājumu dēļ var būt 
vēlams vai nepieciešams dažās valstīs vai 
apgabalos vai konkrētos laikposmos 
ierobežot komunikācijas un redzamības 
uzlabošanas pasākumus. Šādos gadījumos 
mērķauditorija un redzamības uzlabošanas 
rīki, produkti un kanāli, kas izmantojami 
konkrētas darbības popularizēšanā, tiek 
noteikti katrā gadījumā atsevišķi, 
apspriežoties un vienojoties ar Savienību. 
Gadījumos, kad, reaģējot uz pēkšņu krīzi, 
ir nepieciešama ātra intervence, nav 
nepieciešams nekavējoties izstrādāt pilnīgu 
komunikācijas un redzamības uzlabošanas 
plānu. Tomēr šādās situācijās Savienības 
atbalstu tik un tā atbilstīgi norāda jau no 
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paša sākuma. paša sākuma.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laba pārvaldība, demokrātija, 
tiesiskums un cilvēktiesības

1. Laba pārvaldība, demokrātija, 
tiesiskums un cilvēktiesības un dzimumu 
līdztiesība

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Stiprināt demokrātiju un 
demokrātijas procesu, pārvaldību un 
uzraudzību, tostarp pārredzamu un 
uzticamu vēlēšanu procesu;

(a) Stiprināt demokrātiju un 
demokrātijas procesu, pārvaldību un 
uzraudzību, tostarp pārredzamu, 
miermīlīgu un uzticamu vēlēšanu procesu;

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) stiprināt cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzību;

(b) stiprināt cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzību un veicināšanu; 
mieru, demokrātiju un tiesiskumu, un ar 
to saistītos instrumentus;

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

visās tās formās un vienlīdzības principu, 
jo īpaši dzimumu līdztiesību un sieviešu un 
meiteņu tiesību un iespēju nodrošināšanu, 
un bērnu, jauniešu, pie minoritātēm 
piederošu personu, LGBTI un 
pirmiedzīvotāju tiesības;

Grozījums Nr. 107

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalstīt plaukstošu pilsonisko 
sabiedrību un tās nozīmi reformu procesos 
un demokrātiskajā pārveidē, kā arī stiprināt 
pilsoniskās sabiedrības un pilsoņu iesaisti 
politikas lēmumu pieņemšanā;

(d) atbalstīt dzimumu līdztiesību un
plaukstošu pilsonisko sabiedrību, stiprināt
tās nozīmi politiskajā pārejā, reformu 
procesos un demokrātiskajā pārveidē, kā 
arī stiprināt pilsoniskās sabiedrības un 
pilsoņu iesaisti politiskajā dzīvē un
lēmumu pieņemšanā, nodrošinot dzimumu 
līdzsvaru līdzdalībā un pārstāvībā;

Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt sieviešu un meiteņu tiesību 
aizsardzību un ievērošanu, tostarp 
ekonomiskās, darba un sociālās tiesības, kā 
arī seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, un novērst visu veidu seksuālu un 
ar dzimumu saistītu vardarbību;

(c) veicināt sieviešu un meiteņu tiesību 
aizsardzību un ievērošanu un iespēju 
nodrošināšanu, tostarp ekonomiskās, 
darba un sociālās tiesības, kā arī seksuālo 
un reproduktīvo veselību un tiesības, un 
novērst visu veidu seksuālu un ar dzimumu 
saistītu vardarbību, un aizsargāt viņas no 
tās; tas ietver arī pasākumus, ar kuriem 
veicina visu personu piekļuvi vispusīgai 
informācijai par seksuālo un reproduktīvo 
veselību un vispusīgai dzimumizglītībai; 
veicināt sadarbību pētniecības un 
inovācijas jomā attiecībā uz jauniem un 
labākiem instrumentiem seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpes jomā, 
tostarp instrumentiem, kas paredzēti 
ģimenes plānošanai, jo īpaši apstākļos, 
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kad ir zemi ienākumi;

Pamatojums

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības pieeju, noteikumiem ir jābūt konkrētākiem.

Grozījums Nr. 109

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) atbalstīt vispārēju piekļuvi 
pietiekamai, cenas ziņā pieejamai, drošai 
un uzturvielām bagātai pārtikai, jo īpaši 
personām vismazāk aizsargātajās 
situācijās, un stiprināt nodrošinātību ar 
pārtiku un uzturu, jo īpaši valstīs, kuras 
saskaras ar ilgstošām vai atkārtotām 
krīzēm;

(g) atbalstīt vispārēju piekļuvi 
pietiekamai, cenas ziņā pieejamai, drošai 
un uzturvielām bagātai pārtikai, jo īpaši 
personām vismazāk aizsargātajās 
situācijās, tostarp bērniem vecumā līdz 
pieciem gadiem, pusaudžiem, meitenēm 
un sievietēm, jo īpaši grūtniecības un 
barošanas ar krūti laikā, stiprināt 
nodrošinātību ar pārtiku un uzturu, jo īpaši 
valstīs, kuras saskaras ar ilgstošām vai 
atkārtotām krīzēm, un sekmēt 
daudznozaru pieejas lauksaimniecībai, 
sieviešu un meiteņu tiesībām un iespēju 
nodrošināšanai, veselībai, sociālajai 
aizsardzībai un izglītībai, ņemot vērā ar 
uzturu saistītus aspektus;

Pamatojums

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības pieeju, noteikumiem ir jābūt konkrētākiem.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbalstīt vispārēju piekļuvi 
sociālajiem pamatpakalpojumiem, tostarp 
veselības aprūpei, jo īpaši seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem, 
informācijai un produktiem, izmantojot 
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īpaši izstrādātus, jauniešiem paredzētus 
pakalpojumus un visaptverošu 
dzimumizglītību, uzturu, izglītību un 
sociālo aizsardzību;

Pamatojums

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības pieeju, noteikumiem ir jābūt konkrētākiem.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Drošība, stabilitāte un miers 6. Miers, drošība, drošums un 
stabilitāte

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt drošības sektora reformu, 
kas pakāpeniski nodrošina personas un 
valsti ar efektīvāku un pārskatatbildīgu 
drošību ilgtspējīgai attīstībai;

(c) atbalstīt drošības un drošuma
sektora reformu, kas pakāpeniski nodrošina 
personas un valsti ar efektīvāku un 
pārskatatbildīgu drošību un drošumu
ilgtspējīgai attīstībai;

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalstīt militāro dalībnieku spēju 
veidošanu attīstības un drošības atbalstam 
attīstības nolūkā (CBSD);

(d) atbalstīt miera veidošanas
dalībnieku spēju veidošanu attīstības un 
drošības un drošuma atbalstam attīstības 
nolūkā (CBSD);
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Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt reģionālās un starptautiskās 
iniciatīvas, kas veicina drošību, stabilitāti 
un mieru;

(e) atbalstīt vietējas, reģionālās un 
starptautiskās iniciatīvas, kas veicina 
drošību un drošumu, stabilitāti un mieru;

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) novērst un apkarot radikalizāciju, 
kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma un 
terorisma;

(f) izstrādāt situācijai atbilstošas 
programmas un pasākumus, kuru mērķis 
ir novērst un apkarot radikalizāciju, kas 
noved pie vardarbīga ekstrēmisma un 
terorisma. Šajās programmās būtu jāietver 
dzimumu līdztiesības aspekts, un tām 
jābūt vērstām uz cilvēkiem, jāparedz un 
jāreaģē uz jaunām vietējām problēmām, 
kas var novest pie radikalizācijas, un 
jāizvairās no negatīvas ietekmes vai 
jāreaģē uz to;

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) cīnīties pret jebkāda veida 
vardarbību, korupciju, organizēto 
noziedzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu;

(g) risināt vajadzības, tostarp dažādu 
sieviešu vajadzības konflikta vai 
pēckonflikta situācijās, kas ir saistītas ar 
bruņoto konfliktu upuru rehabilitāciju un 
reintegrāciju;

Grozījums Nr. 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) risināt vajadzības, kas ir saistītas 
ar kājnieku mīnu, nesprāgušas munīcijas 
vai citu sprādzienbīstamu kara palieku 
sociālekonomisko ietekmi uz 
civiliedzīvotājiem, tostarp sieviešu 
vajadzības konflikta vai pēckonflikta 
situācijās;

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) uzlabot jūras drošību, lai 
nodrošinātu okeānus, kas nav bīstami, ir 
droši, tīri un ilgtspējīgi pārvaldīti;

(j) uzlabot jūras drošību un drošumu, 
lai panāktu, ka okeāni nav bīstami, ir 
droši, tīri un ilgtspējīgi pārvaldīti;

Grozījums Nr. 119

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) veicināt nevardarbības kultūru, 
tostarp atbalstot oficiālu un ikdienēju 
izglītību par mieru;

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Nodrošināt cilvēktiesības un 
pamatbrīvības visiem, palīdzēt veidot 
sabiedrību, kurā dominē līdzdalība, 
nediskriminācija, tolerance, taisnīgums un 
pārskatatbildība, solidaritāte un 

— Nodrošināt cilvēktiesības un 
pamatbrīvības visiem, palīdzēt veidot 
sabiedrību, kurā dominē līdzdalība, 
nediskriminācija, tolerance, taisnīgums un 
pārskatatbildība, solidaritāte un 
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vienlīdzība. Tiek uzraudzīta, veicināta un 
stiprināta cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana visos gadījumos saskaņā ar 
cilvēktiesību universāluma, nedalāmības 
un savstarpējās atkarības principiem. 
Programmas darbības joma ietver 
pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības. Cilvēktiesību 
problēmas risina, vienlaikus stiprinot 
pilsonisko sabiedrību un aizsargājot 
cilvēktiesību aizstāvjus un nodrošinot 
viņiem iespējas, arī attiecībā uz viņu 
darbības telpas sašaurināšanos.

vienlīdzība. Tiek uzraudzīta, veicināta un 
stiprināta cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana visos gadījumos saskaņā ar 
cilvēktiesību universāluma, nedalāmības 
un savstarpējās atkarības principiem. 
Programmas darbības joma ietver 
pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības un cita starpā 
pievēršas tādiem jautājumiem kā: cīņa 
pret rasismu, ksenofobiju un 
diskrimināciju; lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) 
tiesības, tostarp pasākumi, kas vērsti uz 
homoseksualitātes dekriminalizāciju; 
sieviešu tiesības, kā noteikts ANO 
Konvencijā par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu un tās 
fakultatīvajā protokolā, tostarp pasākumi, 
lai cīnītos pret visa veida vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm, jo īpaši pret 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, 
piespiedu un sarunātām laulībām, goda 
aizstāvēšanas nolūkā pastrādātiem 
noziegumiem, vardarbību ģimenē un 
seksuālo vardarbību, kā arī sieviešu un 
meiteņu tirdzniecību; bērnu tiesības, kā 
noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām un fakultatīvajos protokolos.

Pamatojums

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības pieeju, noteikumiem ir jābūt konkrētākiem.

Grozījums Nr. 121

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a atbalstīt dzimumu līdztiesību un 
novērst dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņus, stiprināt dažādu sieviešu 
un vīriešu līdzdalību un pārstāvību, 
tostarp jauniešu lomu, politiskajā, 
ekonomiskajā un sociālajā dzīvē.
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Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. INTERVENCES PASĀKUMI 
STABILITĀTES UN MIERA 
NODROŠINĀŠANAI

3. INTERVENCES PASĀKUMI 
MIERA VEIDOŠANAI, KONFLIKTU 
NOVĒRŠANAI UN STABILITĀTEI

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pasākumi, ar kuriem tiek veicināta 
dzimumu līdztiesība, iespēju 
nodrošināšana sievietēm un sieviešu, 
jauniešu un minoritāšu loma 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē, jo īpaši 
miera veidošanas un konfliktu novēršanas 
centienos. Tas ietver dzimumu 
nevienlīdzības un konfliktu pamatcēloņu 
risināšanu, atbalstu ANO Drošības 
padomes rezolūcijas Nr. 1325 un Nr. 2250 
īstenošanai, kā arī sieviešu un jauniešu 
līdzdalību un pārstāvību oficiālos un 
neoficiālos miera procesos.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) pasākumi, ar kuriem tiek veicināta 
nevardarbības kultūra, tostarp atbalstot 
oficiālu un ikdienēju izglītību par mieru;

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
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III pielikums – 3. punkts – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) draudi sabiedriskajai kārtībai, kā arī 
personu drošība un drošums, tostarp 
terorisma, vardarbīga ekstrēmisma, 
organizētās noziedzības, kibernoziegumu, 
hibrīddraudu, nelikumīgas pārvadāšanas, 
tirdzniecības un tranzīta draudi;

(a) draudi sabiedriskajai kārtībai, kā arī 
personu drošība un drošums, tostarp 
terorisma, vardarbīga ekstrēmisma, 
organizētās noziedzības, kibernoziegumu, 
hibrīddraudu, nelikumīgas pārvadāšanas, 
tirdzniecības un tranzīta draudi;

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) draudi sabiedriskajām telpām, 
kritiski svarīgām infrastruktūrām, 
kiberdrošībai, sabiedrības veselībai vai 
vides stabilitātei , jūras drošības 
apdraudējumi, draudi, kas izriet no klimata 
pārmaiņu ietekmes;

(b) draudi sabiedriskajām telpām, 
kritiski svarīgām infrastruktūrām, 
kiberdrošībai, sabiedrības veselībai vai 
vides stabilitātei, jūras drošības un 
drošuma apdraudējumi, draudi, kas izriet 
no klimata pārmaiņu ietekmes;

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Veicināt, nodrošināt un paplašināt 
būtiskus psiholoģiskā atbalsta 
pakalpojumus vardarbības upuriem, jo 
īpaši sievietēm un bērniem;

Grozījums Nr. 128

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

centienus, lai nodrošinātu iekļaujošu, 
vienlīdzīgi pieejamu, kvalitatīvu izglītību 
un apmācību visos līmeņos, tostarp 
agrīnajā pirmsskolas attīstībā, izmantojot 
arī vispārēju piekļuvi vispusīgai 
dzimumizglītībai, pievēršot uzmanību
ārkārtas situācijām un krīzes situācijām un 
par īpašu prioritāti nosakot valsts 
izglītības sistēmu stiprināšanu;

Pamatojums

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības pieeju, noteikumiem ir jābūt konkrētākiem.

Grozījums Nr. 129

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt globālu rīcību, lai 
samazinātu visus nevienlīdzības aspektus, 
piemēram, nevienlīdzību starp 
meitenēm/sievietēm un zēniem/vīriešiem, 
lai nodrošinātu, ka ikvienam ir vienlīdzīgas 
iespējas piedalīties ekonomiskajā un 
sociālajā dzīvē.

(c) atbalstīt globālu rīcību, lai 
samazinātu diskrimināciju un visus 
nevienlīdzības aspektus, piemēram, 
nevienlīdzību starp meitenēm/sievietēm un 
zēniem/vīriešiem, lai nodrošinātu, ka 
ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties 
ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā 
dzīvē.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Vadīt un atbalstīt globālos 
centienus, partnerības un apvienības, lai 
izskaustu visu veidu vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm; tas ietver fiziskās, 
psiholoģiskās, seksuālās, ekonomiskās un 
citus vardarbības un diskriminācijas 
veidus, ieskaitot atstumtību, no kā cieš 
sievietes dažādās privātās un sabiedriskās 

(a) Atbalstīt vietējās, valstu, 
reģionālās iniciatīvas un vadīt globālos 
centienus, partnerības un apvienības 
sieviešu tiesību jomā, kā noteikts ANO 
Konvencijā par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu un tās 
fakultatīvajā protokolā, kā arī 
pasākumus, ar kuriem paredzēts izskaust
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dzīves jomās; visu veidu vardarbību un diskrimināciju
pret sievietēm un meitenēm; tas ietver 
fiziskās, psiholoģiskās, seksuālās, 
ekonomiskās, politiskās un citus 
vardarbības un diskriminācijas veidus, 
ieskaitot atstumtību, no kā cieš sievietes 
dažādās privātās un sabiedriskās dzīves 
jomās; novērst dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņus, lai veicinātu konfliktu 
novēršanu un miera veidošanu; veicināt 
sieviešu iespēju nodrošināšanu, tostarp 
ņemot vērā viņu kā attīstības dalībnieču 
un miera veicinātāju lomu;

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicināt to, ka tiek aizsargātas un 
ievērotas sieviešu un meiteņu tiesības, 
tostarp ekonomiskās, darba, sociālās un 
politiskās tiesības, kā arī seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības attiecībā uz veselību, izglītību un 
ar to saistītu preču nodrošināšanu;

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt iniciatīvas, kas nodrošina 
iespējas jauniešiem un bērniem un 
atbalsta politikas nostādnes un 
pasākumus, kas garantē viņu iekļaušanu, 
jēgpilnu pilsonisko un politisko līdzdalību 
un sociālo atzīšanu, izmantojot viņu kā 
pozitīvu pārmaiņu veicinātāju patieso 
potenciālu tādās jomās kā miers, drošība, 
ilgtspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, 
vides aizsardzība un nabadzības 
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izskaušana.

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) gadījumos, kad tas vajadzīgs 
tehniskas un loģistiskas palīdzības 
sniegšanā, atbalsts centieniem, ko vietējas 
un starptautiskas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kā arī valstis un 
starptautiskās organizācijas veic miera 
veidošanā, tostarp uzticības veidošanā, 
mediācijā, dialoga veidošanā un 
samierināšanā, pārejas tiesiskumā, 
sieviešu un jauniešu iespēju 
nodrošināšanā, jo īpaši saistībā ar 
spriedzi vietējā sabiedrībā un ilgstošiem 
konfliktiem.

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) atbalsts bruņotu konfliktu upuru 
rehabilitācijai un reintegrācijai, tostarp 
pasākumiem, ar ko nodrošina sieviešu, 
meiteņu, LGBTIK un patvēruma 
meklētāju īpašo vajadzību ievērošanu;

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ātrās reaģēšanas darbības, lai atbalstītu 4. 
panta 4. punkta c) apakšpunktā izklāstītos 
mērķus, atbalsta Savienības ārpolitiku 

Ātrās reaģēšanas darbības, lai atbalstītu 4. 
panta 4. punkta c) apakšpunktā izklāstītos 
mērķus, atbalsta Savienības ārpolitiku 
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politikas, ekonomikas un drošības 
jautājumos. Tās dod iespēju Savienībai 
rīkoties, ja ir steidzamas vai neatliekamas 
intereses ārpolitikas jomā vai radusies 
iespēja sasniegt savus mērķus, kam 
nepieciešama ātra reakcija un kurus ir grūti 
sasniegt ar citiem līdzekļiem.

politikas, ekonomikas, drošības un 
drošuma jautājumos. Tās dod iespēju 
Savienībai rīkoties, ja ir steidzamas vai 
neatliekamas intereses ārpolitikas jomā vai 
radusies iespēja sasniegt savus mērķus, 
kam nepieciešama ātra reakcija un kurus ir 
grūti sasniegt ar citiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt Savienības divpusējās, 
reģionālās un starpreģionālās sadarbības 
stratēģijas, veicināt politikas dialogu un 
izstrādāt kolektīvas pieejas un risinājumus 
globālās nozīmes problēmām, tostarp 
migrācijas un drošības jautājumiem, un 
izmantot iespējas šajā jomā;

(a) atbalstīt Savienības divpusējās, 
reģionālās un starpreģionālās sadarbības 
stratēģijas, veicināt politikas dialogu un 
izstrādāt kolektīvas pieejas un risinājumus 
globālās nozīmes problēmām, tostarp 
migrācijas, drošības un drošuma
jautājumiem, un izmantot iespējas šajā 
jomā;
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