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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Ārlietu komitejai 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pirmspievienošanās instrumenta 
mērķi ievērojami atšķiras no Savienības 
ārējās darbības vispārējiem mērķiem, jo šā 
instrumenta uzdevums ir sagatavot 
I pielikumā uzskaitītos saņēmējus 
turpmākai dalībai Savienībā un atbalstīt to 
pievienošanās procesu. Tāpēc ir svarīgi 
ieviest īpašu instrumentu paplašināšanās 
atbalstam, vienlaikus nodrošinot, ka tas 
papildina Savienības ārējās darbības 
vispārīgos mērķus un it īpaši 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta 
mērķus.

(2) Pirmspievienošanās instrumenta 
mērķi ievērojami atšķiras no Savienības 
ārējās darbības vispārējiem mērķiem, jo šā 
instrumenta uzdevums ir sagatavot 
I pielikumā uzskaitītos saņēmējus 
turpmākai dalībai Savienībā un atbalstīt to 
pievienošanās procesu. Tāpēc ir svarīgi 
ieviest īpašu instrumentu paplašināšanās 
atbalstam, vienlaikus nodrošinot, ka tas 
papildina Savienības ārējās darbības 
vispārīgos mērķus un it īpaši 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta 
mērķus un ir saskaņā ar minētajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienības paplašināšanās politika 
ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā un 
stabilitātē. Tā nodrošina plašākas 
ekonomiskās un tirdzniecības iespējas, kas 
sniedz abpusēju ieguvumu gan Savienībai, 
gan valstīm, kuras vēlas kļūt par tās 
dalībvalstīm. Potenciālās dalības Savienībā 
iespējai piemīt transformējoša ietekme, un 
tā rada pozitīvas izmaiņas demokrātijā, 

(5) Savienības paplašināšanās politika 
ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā un 
stabilitātē. Tā nodrošina plašākas 
ekonomiskās un tirdzniecības iespējas, kas 
sniedz abpusēju ieguvumu gan Savienībai, 
gan valstīm, kuras vēlas kļūt par tās 
dalībvalstīm, un vienlaikus tiek ievērots 
asimetriskas un pakāpeniskas integrācijas 
princips, tā nodrošinot, lai minēto valstu 
trauslās ekonomikas pārveide norisinātos 
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politikā, ekonomikā un sabiedrībā. bez traucējumiem. Potenciālās dalības 
Savienībā iespējai piemīt transformējoša 
ietekme, un tā rada pozitīvas izmaiņas 
demokrātijā, politikā, ekonomikā un 
sabiedrībā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Atbalstam vajadzētu būt 
vērstam galvenokārt uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot pamattiesības un 
veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, 
sociālo iekļaušanu un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāatbalsta 
galvenie principi un tiesības, kas noteikti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā16.  Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot 
Savienības makroreģionālās stratēģijas. 
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmēju 
ekonomiskā un sociālā attīstība un 
ekonomikas pārvaldība, atbalstot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
programmu, tostarp īstenojot reģionālo 
attīstību, lauksaimniecības un lauku 
attīstību, sociālo un nodarbinātības politiku 
un digitālās ekonomikas un sabiedrības 
attīstību, kas atbilst arī pamatiniciatīvai 
“Digitalizācijas programma 
Rietumbalkāniem”.

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai arī 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Atbalstam vajadzētu būt 
vērstam galvenokārt uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot pamattiesības un 
veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, 
sociālo iekļaušanu un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāatbalsta 
galvenie principi un tiesības, kas noteikti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā16. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot 
Savienības makroreģionālās stratēģijas. 
Turklāt ar to būtu jāveicina arī labas 
kaimiņattiecības, samierināšana un 
reģionālā sadarbība. Palīdzībai būtu
jāveicina saņēmēju ekonomiskā un sociālā 
attīstība un ekonomikas pārvaldība, 
jāsekmē ekonomiskā integrācija ES 
vienotajā tirgū, tostarp muitas sadarbība, 
jāveicina atvērta un taisnīga tirdzniecība, 
atbalstot gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes programmu, tostarp īstenojot 
reģionālo attīstību, lauksaimniecības un 
lauku attīstību, sociālo un nodarbinātības 
politiku un digitālās ekonomikas un 
sabiedrības attīstību, kas atbilst arī 
pamatiniciatīvai “Digitalizācijas 
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programma Rietumbalkāniem”.

_________________ _________________

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

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienībai būtu jāsniedz atbalsts 
pārejai uz tādu pievienošanos, kas, 
pamatojoties uz pieredzi, dotu ieguvumu 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem. 
Šajā sadarbībā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tās pieredzes apmaiņai, kuru 
dalībvalstis guvušas reformu procesā.

(8) Savienībai būtu jāsniedz atbalsts 
pārejai uz tādu pievienošanos, kas, 
pamatojoties uz tās dalībvalstu pieredzi, 
dotu ieguvumu I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Šajā sadarbībā īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tās pieredzes 
apmaiņai, kuru dalībvalstis guvušas 
reformu procesā, īpaši pievēršoties 
ekonomiskās sadarbības un muitas 
sadarbības pilnveidošanai un kopīgai 
rīcībai korupcijas, kontrabandas, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
viltošanas apkarošanā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Komisijai būtu jāmudina 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji 
līdzdarboties Savienības centienos, kas 
saistīti ar daudzpusēju attiecību 
veicināšanu un turpmāku starptautiskās 
tirdzniecības sistēmas stiprināšanu, 
tostarp PTO reformām.



PE628.720v03-00 6/20 AD\1171028LV.docx

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tiesiskuma stiprināšana, tostarp 
cīņa pret korupciju un organizēto 
noziedzību, un laba pārvaldība, tostarp 
valsts pārvaldes reforma, joprojām ir 
galvenie uzdevumi lielākajai daļai 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju, un 
minētajiem saņēmējiem tie ir būtiski, lai 
tuvinātos Savienībai un vēlāk pilnvērtīgi 
uzņemtos ES dalībvalsts pienākumus.
Ņemot vērā to, ka minētajās jomās veiktās 
reformas noris ilgākā termiņā un ka ir 
jāgūst manāmi rezultāti, saskaņā ar šo 
regulu sniegtai finansiālajai palīdzībai 
iespējami īsā laikā būtu jāapmierina 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju 
vajadzības.

(11) Tiesiskuma stiprināšana, tostarp 
cīņa pret korupciju, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu un organizēto 
noziedzību, un laba pārvaldība, tostarp 
valsts pārvaldes reforma, tiesu iestāžu 
neatkarība, pārredzamība, publiskais 
iepirkums, konkurence, valsts atbalsts, 
intelektuālais īpašums un ārvalstu 
investīcijas, joprojām ir galvenie uzdevumi 
lielākajai daļai I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju, un minētajiem saņēmējiem tie ir 
būtiski, lai tuvinātos Savienībai un vēlāk 
pilnvērtīgi uzņemtos ES dalībvalsts 
pienākumus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar līdzdalības demokrātijas 
principu Komisijai būtu jāsekmē 
parlamentārā uzraudzība katrā I pielikumā 
uzskaitītajā saņēmējā valstī.

(12) Saskaņā ar līdzdalības demokrātijas 
principu Komisijai ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu būtu jāsekmē 
parlamentārā uzraudzība un valstu 
parlamentu proaktīvā loma attiecībā uz 
pievienošanās procesu Eiropas Savienībai 
un atbilstību pievienošanās kritērijiem 
katrā I pielikumā uzskaitītajā saņēmējā 
valstī.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
minētos jautājumus. Atspoguļojot to, cik 
svarīgi ir risināt klimata pārmaiņu 
problemātiku, saskaņā ar ES apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM) šai programmai 
vajadzētu palīdzēt rīcību klimata politikas 
jomā integrēt Savienības politikā un 
sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
25 % no ES budžeta izdevumiem jāatbalsta 
klimata jomas mērķu sasniegšana. 
Paredzams, ka saskaņā ar šo programmu 
veiktās darbības 16 % no programmas 
kopējā finansējuma ļaus novirzīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Sagatavojot un 
īstenojot programmu, tiks apzinātas 
attiecīgās darbības, un šīs programmas 
kopējais ieguldījums būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālos uzdevumus, piemēram, 
uzdevumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
noteikumos un vērtībās balstītu pasaules 
kārtību, un jāpielāgojas Savienības 
centieniem risināt minētos jautājumus. 
Atspoguļojot to, cik svarīgi ir risināt 
klimata pārmaiņu problemātiku, saskaņā ar 
ES apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu 
un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) šai 
programmai vajadzētu palīdzēt rīcību 
klimata politikas jomā integrēt Savienības 
politikā un sasniegt kopējo mērķi, kurš 
paredz, ka 25 % no ES budžeta 
izdevumiem jāatbalsta klimata jomas 
mērķu sasniegšana. Paredzams, ka saskaņā 
ar šo programmu veiktās darbības 16 % no 
programmas kopējā finansējuma ļaus 
novirzīt klimata mērķu sasniegšanai. 
Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un šīs 
programmas kopējais ieguldījums būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtēšanas un 
pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Saskaņā ar šo regulu īstenotajām 
darbībām arī būtu jānodrošina 
ieguldījums ar tirdzniecību saistītajos 
Savienības ārējo attiecību aspektos, 
piemēram, tirdzniecības atbalsta 
iniciatīvās, sadarbībā ar trešām valstīm 
saistībā ar alvas, tantala un volframa, šo 
metālu rūdu un zelta piegādes ķēžu 
pienācīgu uzraudzību un Kimberli 
procesu, Ilgtspējības paktā, no VPS 
regulas izrietošo trešo valstu saistību 
uzraudzībā, lai nodrošinātu politisku 
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saskaņotību ES līmenī un nodrošinātu un 
turpinātu veicināt tirdzniecības 
noteikumus un regulējumu daudzpusējā 
satvarā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 
jānosaka plānošanas satvarā, ko Komisija 
Savienības daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 
izstrādājusi sadarbībā ar I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, pamatojoties uz 
paplašināšanās programmu un to
konkrētajām vajadzībām, saskaņā ar 
vispārējiem un konkrētiem mērķiem, kas 
definēti šajā regulā, un pienācīgi ņemot 
vērā attiecīgās valstu stratēģijas. 
Plānošanas satvarā būtu jānosaka 
atbalstāmās jomas, izmantojot indikatīvu 
sadalījumu pa atbalsta jomām, tostarp ar 
klimatu saistīto izdevumu aplēses.

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 
jānosaka plānošanas satvarā, ko Komisija 
Savienības daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 
izstrādā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu 
un I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem, 
pamatojoties uz paplašināšanās programmu 
un saņēmēju konkrētajām vajadzībām, 
saskaņā ar vispārējiem un konkrētiem 
mērķiem, kas definēti šajā regulā, un 
pienācīgi ņemot vērā attiecīgās valstu 
stratēģijas. Plānošanas satvarā būtu 
jānosaka atbalstāmās jomas, izmantojot 
indikatīvu sadalījumu pa atbalsta jomām, 
tostarp ar klimatu saistīto izdevumu 
aplēses.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības interesēs ir palīdzēt 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem to 
centienos veikt reformas, lai pievienotos 
Savienībai. Palīdzība būtu jāpārvalda, 
pastiprinātu uzmanību pievēršot 
rezultātiem un sniedzot stimulus tiem, kuri 
apliecina apņemšanos veikt reformas, 
efektīvi izmantojot pirmspievienošanās 
palīdzību un gūstot panākumus dalības 

(18) Savienības interesēs ir palīdzēt 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem to 
centienos veikt reformas, lai pievienotos 
Savienībai. Palīdzība būtu jāpārvalda, 
pastiprinātu uzmanību pievēršot 
rezultātiem un sniedzot stimulus tiem, kuri 
apliecina apņemšanos veikt reformas, 
efektīvi izmantojot pirmspievienošanās 
palīdzību un gūstot panākumus dalības 
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kritēriju izpildē. kritēriju izpildē. Būtisks saņēmēju 
progress virzībā uz ekonomiskās vides 
atvērtību atbilstoši ES Līgumiem un PTO 
nolīgumiem un spēkā esošo nolīgumu ar 
Savienību pilnīgā īstenošanā būtu pozitīvs 
solis virzībā uz pievienošanos Savienībai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 
Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto
saņēmēju attiecīgās spējas. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību.

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 
Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas. Ja būtiski 
trūkumi attiecīgo saistību izpildē liecina, 
ka ES līdzekļi tiek izmantoti neefektīvi, 
pāreja būtu jāaptur. Sniedzot palīdzību, 
būtu jāturpina izmantot struktūras un 
instrumentus, kas pirmspievienošanās 
procesā ir apliecinājuši savu vērtību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. 
Tas būtu jāpanāk, nodrošinot Savienības 
ārējās finansēšanas instrumentu 
saskaņotību un papildināmību, kā arī 
veidojot sinerģiju ar citām Savienības 
politikas jomām un programmām, jo īpaši 
ar tirdzniecības attiecībām starp 
Savienību un I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Attiecīgā gadījumā tas ietver 
saskaņotību un papildināmību ar 



PE628.720v03-00 10/20 AD\1171028LV.docx

LV

makrofinansiālo palīdzību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt I pielikumā uzskaitītajiem 

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt I pielikumā uzskaitītajiem 
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saņēmējiem pieņemt un īstenot politiskās, 
institucionālās, tiesiskās, administratīvās, 
sociālās un ekonomiskās reformas, kas 
vajadzīgas, lai šie saņēmēji ievērotu 
Savienības vērtības un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei ar mērķi 
nodrošināt dalību Savienībā, tādējādi 
veicinot to stabilitāti, drošību un labklājību.

saņēmējiem pieņemt un īstenot politiskās, 
institucionālās, tiesiskās, administratīvās, 
sociālās un ekonomiskās reformas, kas 
vajadzīgas, lai šie saņēmēji panāktu 
atbilstību Savienības acquis un ievērotu 
Savienības vērtības, un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei ar mērķi 
nodrošināt dalību Savienībā, tādējādi 
veicinot to stabilitāti, drošību un labklājību.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt valsts pārvaldes 
efektivitāti un atbalstīt strukturālās 
reformas un labu pārvaldību visos līmeņos;

(b) pastiprināt valsts pārvaldes 
efektivitāti, nodrošināt tiesnešu 
neatkarību, tiesiskumu un cilvēktiesību 
un pamatbrīvību ievērošanu un atbalstīt 
strukturālās reformas un labu pārvaldību 
visos līmeņos, tostarp publiskā iepirkuma, 
valsts atbalsta, konkurences, ārvalstu 
investīciju un intelektuālā īpašuma jomā;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādāt I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju noteikumus, standartus, politiku 
un praksi saskaņā ar Savienības 
noteikumiem, standartiem, politiku un 
praksi un veicināt samierināšanu un labas 
kaimiņattiecības, kā arī tiešus personiskus 
kontaktus un saziņu;

(c) izstrādāt I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju noteikumus, standartus, politiku 
un praksi saskaņā ar Savienības 
noteikumiem, standartiem, politiku un 
praksi, turklāt tiecoties pilnībā izmantot 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumos 
paredzētos divpusējos ekonomiskās 
integrācijas instrumentus, un veicināt 
samierināšanu un labas kaimiņattiecības, 
kā arī tiešus personiskus kontaktus un 
saziņu;
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pastiprināt ekonomisko un sociālo 
attīstību un sadarbību, tostarp izmantojot 
palielinātu savienojamību un reģionālo 
attīstību, lauksaimniecību un lauku 
attīstību, sanitāro un fitosanitāro 
standartu saskaņošanu un sociālo un 
nodarbinātības politiku, lai pastiprinātu 
vides aizsardzību, palielinātu 
klimatnoturību, paātrinātu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku un attīstītu digitālo 
ekonomiku un sabiedrību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt teritoriālo un pārrobežu 
sadarbību.

(e) atbalstīt teritoriālo un pārrobežu 
sadarbību, tostarp sadarbību pāri jūras 
robežām, un pilnveidot tirdzniecības un 
ekonomiskās attiecības, pilnībā īstenojot 
spēkā esošos nolīgumus ar Savienību un 
apkarojot kontrabandu un viltošanu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paplašināšanās politikas 
regulējums, ko noteikusi Eiropadome un 
Padome, nolīgumi, kas nosaka juridiski 
saistošas attiecības ar I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, kā arī attiecīgās 

1. Paplašināšanās politikas 
regulējums, ko noteikusi Eiropadome un 
Padome, nolīgumi, kas nosaka juridiski 
saistošas attiecības ar I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, kā arī attiecīgās 
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Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Komisijas 
paziņojumi vai Komisijas un Savienības 
Augstās pārstāves ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgi paziņojumi 
veido vispārējo politikas satvaru šīs regulas 
īstenošanai. Komisija nodrošina palīdzības 
un paplašināšanās politikas regulējuma 
saskaņotību.

Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Eiropas 
Parlamenta uzraudzības grupu, misiju un 
delegāciju konstatējumi un secinājumi, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgi 
paziņojumi veido vispārējo politikas 
satvaru šīs regulas īstenošanai. Komisija 
nodrošina palīdzības un paplašināšanās 
politikas regulējuma saskaņotību.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek nodrošināts līdzsvarots, 
depolitizēts un nediskriminējošs līdzekļu 
sadalījums visā valstī, kā arī to 
novirzīšana visiem sabiedrības līmeņiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar IPA III sniegtā palīdzība 
balstās uz IPA plānošanas satvaru, lai 
īstenotu 3. pantā minētos konkrētos 
mērķus. IPA plānošanas satvaru Savienības 
daudzgadu finanšu shēmas laikposmam 
izstrādā Komisija.

1. Saskaņā ar IPA III sniegtā palīdzība 
balstās uz IPA plānošanas satvaru, lai 
īstenotu 3. pantā minētos konkrētos 
mērķus. IPA plānošanas satvaru Savienības 
daudzgadu finanšu shēmas laikposmam 
izstrādā Komisija, iepriekš apspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 23

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



PE628.720v03-00 14/20 AD\1171028LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Palīdzība tiek paredzēta un pielāgota 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju 
konkrētajai situācijai, ņemot vērā 
nepieciešamo turpmāko progresu, lai 
nodrošinātu atbilstību dalības kritērijiem, 
kā arī minēto saņēmēju spējas. Palīdzība 
tiek diferencēta pēc apjoma un intensitātes 
atbilstīgi vajadzībām, saistībām reformu 
jomā un minēto reformu īstenošanas 
panākumiem, paturot prātā, ka ir 
vajadzīga ilgtspējīga ekonomiskā attīstība 
un izaugsme, laba uzņēmējdarbības un 
ieguldījumu vide un fiskālā konsolidācija.
Komisija regulāri uzrauga un novērtē 
gūto progresu. 

Savienības finansējumu pilnībā vai daļēji 
aptur gadījumos, ja nav gūts apmierinošs 
progress virzībā uz 3. pantā izklāstīto 
konkrēto mērķu sasniegšanu vai ja 
saņēmējs neievēro demokrātijas principu, 
tiesiskumu, cilvēktiesības un 
pamatbrīvības vai pārkāpj ar Savienību 
noslēgtajos attiecīgajos nolīgumos paustās 
saistības. Šādos pašos apstākļos un pēc 
Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
Komisija pārbauda jautājumu par 
Savienības palīdzības apturēšanu vai 
daļēju apturēšanu un sniedz ziņojumu, 
pamatojot savu lēmumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vispārējās projektu īstenošanas 
procedūras gaitā Komisija īsteno ciešu 
uzraudzību, izmantojot stingru un 
konsekventu mehānismu, nodrošina 
kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtējuma 
analīzi un uzrauga gūto progresu 
attiecībā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, 
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lai nodrošinātu labāku pārskatatbildību 
un pārredzamību un līdzekļu 
mērķtiecīgāku novirzīšanu izdevumiem. 
Eiropas Parlaments ir tiesīgs iesniegt 
Komisijai pieprasījumu izskatīt īpašus 
gadījumus, kad saņēmēji nav ievērojuši 
šajā regulā paredzēto procedūru, un, 
pastāvot pamatotiem iemesliem, veikt 
nepieciešamos pasākumus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu darbību. 
Darbību mērķis šajā jomā ir:  izveidot 
neatkarīgas, atbildīgas un efektīvas tiesu 
sistēmas, tostarp pārredzamu un uz 
nopelniem balstītu darbā pieņemšanu un 
tiesu iestāžu sadarbību, izvērtēšanas un 
paaugstināšanas sistēmas un efektīvas 
disciplinārās procedūras pārkāpumu 
gadījumos; nodrošināt stabilu sistēmu 
izveidi robežu aizsardzībai, migrācijas 
plūsmu pārvaldībai un patvēruma 
sniegšanai tiem, kam tas vajadzīgs;  attīstīt 
efektīvus instrumentus, lai novērstu un 
apkarotu organizēto noziedzību, cilvēku 
tirdzniecību, migrantu kontrabandu, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju / 
terorisma finansēšanu un korupciju; 
veicināt un aizsargāt cilvēktiesības, 
minoritāšu, tostarp romu, kā arī lesbiešu, 
geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu, tiesības un pamatbrīvības, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu brīvību un datu 
aizsardzību.

(a) Jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu darbību. 
Darbību mērķis šajā jomā ir: nodrošināt 
varas dalīšanu, izveidot neatkarīgas, 
atbildīgas un efektīvas tiesu sistēmas, 
tostarp pārredzamu un uz nopelniem 
balstītu darbā pieņemšanu un tiesu iestāžu 
sadarbību, izvērtēšanas un paaugstināšanas 
sistēmas un efektīvas disciplinārās 
procedūras pārkāpumu gadījumos; 
nodrošināt stabilu sistēmu izveidi robežu 
aizsardzībai, migrācijas plūsmu pārvaldībai 
un patvēruma sniegšanai tiem, kam tas 
vajadzīgs; attīstīt efektīvus instrumentus, 
lai novērstu un apkarotu organizēto 
noziedzību, cilvēku tirdzniecību, migrantu 
kontrabandu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju / terorisma finansēšanu un 
korupciju; veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, minoritāšu, tostarp romu, kā 
arī lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu 
un interseksuāļu, tiesības un pamatbrīvības, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu brīvību, vārda 
brīvību un datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 
uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt 
makroekonomikas stabilitāti un atbalstīt 
progresu ceļā uz funkcionējošu tirgus 
ekonomiku, kas spēj izturēt konkurences 
spiedienu un tirgus konjuktūru Savienībā.

(c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 
uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt 
makroekonomisko stabilitāti un atbalstīt 
progresu ceļā uz ilgtspējīgu attīstību un
funkcionējošu tirgus ekonomiku, kas spēj 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjuktūru Savienībā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir:  risināt augsta bezdarba 
līmeņa un neaktivitātes problēmas, 
atbalstot ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, 
jo īpaši attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi 
tiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst 
arodu (NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām.  Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
standartu efektīvu īstenošanu visā teritorijā. 
Citas svarīgas darbību jomas ir atbalsts 
dzimumu līdztiesībai, nodarbināmības un 
produktivitātes veicināšana, darba ņēmēju 
un uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām, 
ilgtspējīga sociālā dialoga izveide un darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu un darba 
inspekciju, modernizācija un stiprināšana.

(h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām. Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
standartu efektīvu īstenošanu un SDO 
darba standartos balstītu sarunu 
risināšanu par darba koplīgumiem visā 
teritorijā. Citas svarīgas darbību jomas ir 
atbalsts dzimumu līdztiesībai, 
nodarbināmības un produktivitātes 
veicināšana, darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās pārmaiņām, ilgtspējīga 
sociālā dialoga izveide un darba tirgus 
iestāžu, piemēram, valsts nodarbinātības 
dienestu un darba inspekciju, 
modernizācija un stiprināšana.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) Uzlabot privātā sektora vidi un 
uzņēmumu konkurētspēju, ietverot 
pārdomātu specializāciju kā svarīgāko 
izaugsmes, darba vietu radīšanas un 
kohēzijas virzītāju. Prioritāti piešķir 
projektiem, kuri uzlabo uzņēmējdarbības 
vidi.

(k) Uzlabot privātā sektora vidi un 
uzņēmumu, it īpaši MVU, konkurētspēju, 
ietverot pārdomātu specializāciju kā 
svarīgāko izaugsmes, darba vietu radīšanas 
un kohēzijas virzītāju. Prioritāti piešķir
ilgtspējīgiem projektiem, kuri uzlabo 
uzņēmējdarbības vidi.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt nevajadzīgu tirdzniecības 
šķēršļu, tostarp birokrātisku šķēršļu, 
tarifu šķēršļu un ar tarifiem nesaistītu 
šķēršļu, likvidēšanu;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmanto šādu galveno snieguma rādītāju 
sarakstu, lai palīdzētu novērtēt Savienības 
ieguldījumu tās konkrēto mērķu 
sasniegšanā.

Izmanto šādu galveno snieguma rādītāju 
sarakstu, lai palīdzētu novērtēt Savienības 
ieguldījumu tās konkrēto mērķu 
sasniegšanā un saņēmēju gūto progresu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Samierināšana, labas 
kaimiņattiecības un starptautiskās 
saistības.
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