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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regula (ES) Nr. 231/201414 zaudēs 
spēku 2020. gada 31. decembrī. Lai 
saglabātu Savienības ārējo darbību 
efektivitāti, būtu jāturpina piemērot ārējās 
palīdzības plānošanas un sniegšanas 
satvaru.

(1) Regula (ES) Nr. 231/201414 zaudēs 
spēku 2020. gada 31. decembrī. Lai 
saglabātu Savienības paplašināšanās 
politikas efektivitāti, tā būtu jāturpina 
atbalstīt ar speciālu finansēšanas 
instrumentu, kas paredzēts ārējās darbības 
finansēšanai.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 231/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (IPA II) (OV L 77, 
15.3.2014., 11. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 231/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (IPA II) (OV L 77, 
15.3.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līguma par Eiropas Savienību 
49. pantā ir noteikts, ka jebkura Eiropas 
valsts, kas ievēro vērtības, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības, un apņemas 
sekmēt šīs vērtības, var iesniegt 
pieteikumu, lai to uzņem Savienībā. 
Eiropas valsts, kas iesniegusi pieteikumu 
pievienoties Savienībai, var kļūt par 
dalībvalsti tikai tad, kad ir apliecināts, ka tā 
atbilst dalības kritērijiem, kas tika noteikti 
Eiropadomes 1993. gada jūnija sanāksmē 

(3) Līguma par Eiropas Savienību 
49. pantā ir noteikts, ka jebkura Eiropas 
valsts, kas ievēro vērtības, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības, un apņemas 
sekmēt šīs vērtības, var iesniegt 
pieteikumu, lai to uzņem Savienībā. 
Eiropas valsts, kas iesniegusi pieteikumu 
pievienoties Savienībai, var kļūt par 
dalībvalsti tikai tad, kad ir apliecināts, ka tā 
pilnībā atbilst dalības kritērijiem, kas tika 
noteikti Eiropadomes 1993. gada jūnija 
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Kopenhāgenā (“Kopenhāgenas kritēriji”), 
un ar noteikumu, ka Savienība spēj integrēt 
jauno dalībvalsti. Kopenhāgenas kritēriji 
attiecas uz to iestāžu stabilitāti, kas 
nodrošina demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības un minoritāšu tiesību 
ievērošanu un aizsardzību, uz 
funkcionējošas tirgus ekonomikas 
pastāvēšanu, kā arī uz spēju izturēt 
konkurences spiedienu un tirgus spēkus 
Savienībā un uz spēju uzņemties ne tikai 
Līgumos paredzētās tiesības, bet arī 
pienākumus, tostarp pievienoties politiskās, 
ekonomiskās un monetārās savienības 
mērķiem.

sanāksmē Kopenhāgenā (“Kopenhāgenas 
kritēriji”), un ar noteikumu, ka Savienība 
spēj integrēt jauno dalībvalsti. 
Kopenhāgenas kritēriji attiecas uz to 
iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un 
minoritāšu tiesību ievērošanu un 
aizsardzību, uz funkcionējošas tirgus 
ekonomikas pastāvēšanu, kā arī uz spēju 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
spēkus Savienībā un uz spēju uzņemties ne 
tikai Līgumos paredzētās tiesības, bet arī 
pienākumus, tostarp pievienoties politiskās, 
ekonomiskās un monetārās savienības 
mērķiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Paplašināšanās procesa pamatā ir 
noteikti kritēriji, kā arī taisnīgi un stingri 
nosacījumi. Katrs saņēmējs tiek novērtētas, 
pamatojoties uz nopelniem. Panāktā 
progresa novērtējuma un trūkumu 
uzskaites mērķis ir I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem sniegt stimulus 
un vadlīnijas vajadzīgo tālejošo reformu 
turpināšanā. Lai paplašināšanās izredzes 
kļūtu par realitāti, joprojām būtiska ir 
stingra apņemšanās ievērot principu 
“pamatjautājumi vispirms”15. Virzība uz 
pievienošanos ir atkarīga no tā, kā katrs 
pieteikuma iesniedzējs ievēro Savienības 
vērtības, un no tā spējas veikt 
nepieciešamās reformas, lai pielāgotu savu 
politisko, institucionālo, tiesisko, 
administratīvo un ekonomisko sistēmu 
Savienības noteikumiem, standartiem, 
politikas nostādnēm un praksēm.

(4) Paplašināšanās procesa pamatā ir 
noteikti kritēriji, kā arī taisnīgi un stingri 
nosacījumi. Katrs saņēmējs tiek novērtēts, 
pamatojoties uz nopelniem. Panāktā 
progresa novērtējuma un trūkumu 
uzskaites mērķis ir I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem sniegt stimulus 
un vadlīnijas vajadzīgo tālejošo reformu 
turpināšanā. Lai paplašināšanās izredzes 
kļūtu par realitāti, joprojām būtiska ir 
stingra apņemšanās ievērot principu 
“pamatjautājumi vispirms”15. Turklāt 
būtiski paplašināšanās procesa elementi ir 
arī labas kaimiņattiecības un reģionālā 
sadarbība. Progress virzībā uz 
pievienošanos ir atkarīgs no tā, kā katrs 
pieteikuma iesniedzējs ievēro Savienības 
vērtības, un no tā spējas veikt 
nepieciešamās reformas, lai pielāgotu savu 
politisko, institucionālo, tiesisko, 
administratīvo un ekonomisko sistēmu 
Savienības noteikumiem, standartiem, 
politikas nostādnēm un praksēm.

_________________ _________________
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15 Pieeja “pamatjautājumi vispirms” 
sasaista tiesiskumu un pamattiesības ar 
divām citām izšķiroši svarīgām 
pievienošanās procesa jomām: ekonomikas 
pārvaldību, kur lielāks uzsvars likts uz 
ekonomikas attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju, un demokrātisku iestāžu 
stiprināšanu un valsts pārvaldes reformu. 
Katrs no šiem trim pamatprincipiem ir 
izšķiroši svarīgs reformu procesā 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs risina galvenos jautājumus, 
par kuriem iedzīvotāji pauduši bažas.

15 Pieeja “pamatjautājumi vispirms” 
sasaista tiesiskumu un pamattiesības ar 
divām citām izšķiroši svarīgām 
pievienošanās procesa jomām: ekonomikas 
pārvaldību, kur lielāks uzsvars likts uz 
ekonomikas attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju, un demokrātisku iestāžu 
stiprināšanu un valsts pārvaldes reformu. 
Katrs no šiem trim pamatprincipiem ir 
izšķiroši svarīgs reformu procesā 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs un risina galvenos 
jautājumus, par kuriem iedzīvotāji pauduši 
bažas.

Grozījums Nr. 4

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, politikā, ekonomikā un 
sabiedrībā.

(5) Savienības paplašināšanās politika 
ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā, 
stabilitātē un labklājībā. Tā nodrošina 
plašākas ekonomiskās un tirdzniecības 
iespējas, kas sniedz abpusēju ieguvumu 
gan Savienībai, gan valstīm, kuras vēlas 
kļūt par tās dalībvalstīm. Izredzēm kļūt par 
Savienības dalībvalsti var būt spēcīga 
transformējoša ietekme, kas var radīt 
pozitīvas izmaiņas demokrātijā, politikā, 
ekonomikā un sabiedrībā. Šis potenciāls 
būtu jāizmanto maksimāli iespējamā 
apmērā.

Grozījums Nr. 5

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 

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai arī 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Atbalstam vajadzētu būt 
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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 pīlārā17. 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”.

vērstam galvenokārt uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot pamata 
cilvēktiesības, tostarp minoritātēm 
piederīgu cilvēku tiesības, aizsargāt 
minoritātes, veicināt dzimumu līdztiesību, 
iecietību, sociālo iekļaušanu un 
diskriminācijas novēršanu, aizsargāt 
cilvēktiesību aizstāvjus, trauksmes cēlējus 
un pilsonisko sabiedrību, kā arī atbalstīt 
iniciatīvas, kas sekmē pārredzamību, 
pārskatatbildību, godprātību un cīņu pret 
korupciju. Palīdzībai būtu arī jāatbalsta 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā17 noteikto 
galveno principu un tiesību ievērošana. 
Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt 
minēto saņēmēju centieni sekmēt 
reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu 
sadarbību, tostarp sadarbību pāri jūras 
robežām, kā arī teritoriālo attīstību, tostarp 
īstenojot Savienības makroreģionālās 
stratēģijas, kā, piemēram, stratēģiju 
Donavas reģionam. Turklāt ar to būtu 
jāatbalsta arī labas kaimiņattiecības, 
samierināšana un reģionālā sadarbība. 
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, attīstot MVU, un digitālās 
ekonomikas un sabiedrības attīstību, kas 
atbilst arī pamatiniciatīvai “Digitalizācijas 
programma Rietumbalkāniem”.

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

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

Grozījums Nr. 6
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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 
politisko, sociālo un ekonomisko reformu 
procesā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Uzlabota stratēģiskā un operatīvā 
sadarbība drošības jomā starp Savienību un 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem ir 
būtiska, lai efektīvi un produktīvi risinātu 
drošības un terorisma draudus.

(9) Uzlabota stratēģiskā un operatīvā 
sadarbība drošības jomā starp Savienību un 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem ir 
būtiska, lai efektīvi un produktīvi 
pievērstos drošības apdraudējumiem, 
tostarp smagiem noziegumiem, 
terorismam un citiem stabilitātes un miera 
apdraudējumiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt 
sadarbību migrācijas, tostarp robežu 
pārvaldības, jomā, nodrošinot piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai, apmainoties ar 
informāciju, stiprinot migrācijas sniegtos 
ieguvumus attīstībai, atvieglinot likumīgo 
migrāciju un darbaspēka migrāciju, 
pastiprinot robežkontroli un turpinot mūsu 
centienus cīņā pret neatbilstīgo migrāciju, 

(10) Ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt 
sadarbību migrācijas, tostarp robežu 
pārvaldības, jomā, nodrošinot piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai, apmainoties ar 
attiecīgo informāciju, stiprinot migrācijas 
sniegtos ieguvumus attīstībai, atvieglinot 
likumīgo migrāciju un darbaspēka 
migrāciju, pastiprinot robežkontroli un 
turpinot mūsu centienus cīņā pret 
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cilvēku tirdzniecību un migrantu 
kontrabandu.

neatbilstīgo migrāciju, cilvēku tirdzniecību, 
migrantu kontrabandu un terorismu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir svarīgi sadarbības ietvaros starp 
Savienību un I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem veicināt sociālo aizsardzību 
un sociālo iekļautību. Veicot pasākumus 
šajā jomā, būtu jātiecas atbalstīt 
iekļaujošas, efektīvas, rezultatīvas un 
pienācīgas sociālās aizsardzības sistēmas, 
kas stiprina sociālo iekļautību, sekmē 
vienlīdzīgas iespējas un novērš 
nevienlīdzību un nabadzību.

Grozījums Nr. 10

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 
tiesu varas neatkarības nodrošināšana, 
demokrātijas un pamattiesību 
nodrošināšana, plašsaziņas līdzekļu 
neatkarības aizsargāšana un veicināšana, 
pārredzamības nodrošināšana un patvaļas 
nepieļaujamība publisko iestāžu un 
tiesībaizsardzības iestāžu lēmumu 
pieņemšanā, atbalsta sniegšana 
neatkarīgiem cilvēktiesību aizstāvjiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuras pārrauga tiesiskuma ievērošanu, 
trauksmes cēlēju aizsardzība un atbalsts 
iniciatīvām, ar kurām tiek veicināta 
pārredzamība, pārskatatbildība, 
godprātība un cīņa pret korupciju un 
organizēto noziedzību, radikalizācijas un 
terorisma novēršana un labas pārvaldības 
pilnveidošana, tostarp valsts pārvaldes 
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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.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ņemot vērā Rietumbalkānu 
reģiona sarežģīto etnisko struktūru un 
etnisko attiecību vētraino raksturu nesenā 
pagātnē, īpaši svarīga ir nacionālo, 
etnisko un lingvistisko minoritāšu 
aizsardzība. Lai minoritāšu aizsardzība 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs kļūtu par spēcīgu 
stabilitātes faktoru, Savienībai būtu 
jāatbalsta valdības, tām pieņemot, 
pārraugot un efektīvi piemērojot 
attiecīgos starptautiskajos standartos 
balstītu tiesisko regulējumu minoritāšu 
aizsardzībai. Tā rīkojoties, Savienībai 
vajadzētu izmantot pieredzi, kas gūta 
iepriekšējo pievienošanās sarunu gaitā un 
pēc tām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lielākajā daļā kandidātvalstu un 
potenciālo kandidātvalstu joprojām 
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sevišķi problemātisks ir romu stāvoklis — 
šajās valstīs romi joprojām cieš no plašas 
diskriminācijas, dzīvo nožēlojamos 
apstākļos bez pienācīgas piekļuves 
sociālajiem pamatpakalpojumiem, un 
viņu vidū ir ārkārtīgi augsti analfabētisma 
un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
rādītāji, kas savukārt pastiprina romu 
sociālo atstumtību. IPA III būtu jāpalīdz 
sniegt mērķorientētu un stratēģiski 
pamatotu atbalstu romu stāvokļa 
uzlabošanai saņēmējvalstīs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Palīdzība būtu jāsniedz arī 
turpmākai minoritāšu tiesību aspekta 
nostiprināšanai, daudzkultūru izpratnes 
uzlabošanai un mierīgas 
līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

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 

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar nabadzību, 
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 
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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.

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. 15

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība un papildināmība, jo 
īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos. Būtu 
jāveic arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu labāku koordināciju un 
papildināmību, tostarp regulāri 
apspriežoties ar citiem līdzekļu devējiem. 
Vajadzētu palielināt pilsoniskās sabiedrības 
nozīmi — gan programmās, kuras īsteno 
valdības struktūras, gan pilsoniskās 
sabiedrības kā tiešas Savienības palīdzības 
saņēmējas nozīmi.

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība un papildināmība, jo 
īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos. Būtu 
jāveic arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu labāku koordināciju un 
papildināmību, tostarp regulāri 
apspriežoties ar citiem līdzekļu devējiem. 
Vajadzētu palielināt pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sieviešu, LGBTI un 
minoritāšu cilvēktiesību organizāciju, 
nozīmi — gan programmās, kuras īsteno 
valdības struktūras, gan pilsoniskās 
sabiedrības kā tiešas Savienības palīdzības 
saņēmējas nozīmi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 

(17) Rīcības prioritātes, lai sasniegtu 
attiecīgo politikas jomu mērķus, kurus 
atbalstīs saskaņā ar šo regulu, būtu 
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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.

jānosaka plānošanas satvarā, ko Komisija 
Savienības daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 
izstrādā 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 un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas. 
Plānošanas satvarā būtu jānosaka 
atbalstāmās jomas, izmantojot indikatīvu 
sadalījumu pa atbalsta jomām, tostarp ar 
klimatu saistīto izdevumu aplēses.

Grozījums Nr. 17

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 
kritēriju izpildē.

(18) Savienības un I pielikumā 
uzskaitīto saņēmēju kopējās interesēs ir 
palīdzēt 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 kritēriju izpildē un 
Eiropas Savienības vērtību ievērošanā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Būtu jāparedz skaidras sekas, kas 
iestājas gadījumā, ja kandidātvalstī vai 
potenciālajā kandidātvalstī nopietni 
pasliktinās tiesiskuma, demokrātijas, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību stāvoklis, 
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vai gadījumā, ja saņēmējs pārkāpj 
saistības, kas noteiktas attiecīgajos ar 
Savienību noslēgtajos nolīgumos. Šādos 
gadījumos, neskarot budžeta procedūru 
un ar saņēmējiem noslēgto starptautisko 
nolīgumu noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu, lai grozītu šīs regulas 
I pielikumu nolūkā apturēt vai daļēji 
apturēt Savienības palīdzību. Pieņemot 
šādus lēmumus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai joprojām būtu iespējams 
finansiāls atbalsts darbībām, kas sniedz 
tiešu labumu iedzīvotājiem, jo īpaši 
nevalstisku dalībnieku vadītām darbībām, 
kuras ir tieši saistītas ar tiesiskuma, 
demokrātijas, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību stiprināšanu. Ja Komisija 
konstatē, ka palīdzības apturēšanas 
iemesli vairs nepastāv, tai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā atjaunot 
Savienības palīdzību.

Grozījums Nr. 19

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, ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas un pilnībā 
piemērojot fiduciārus aizsardzības 
pasākumus, kuri cita starpā var ietvert 
pārredzamas grāmatvedības un līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras 
un OLAF veiktu regulāru ārēju pārbaudi. 
Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību. Īpaša uzmanība jāpievērš 
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atbalstam, kas tiek sniegts nolūkā uzlabot 
saņēmējvalstu spēju apgūt līdzekļus.

Grozījums Nr. 20

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 ar Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentu saskaņotību un 
papildināmību, kā arī, veidojot sinerģiju ar 
citām Savienības politikas jomām un 
programmām, lai novērstu pārklāšanos ar 
citiem jau pastāvošiem ārējās 
finansēšanas instrumentiem. Attiecīgā 
gadījumā tas ietver saskaņotību un 
papildināmību ar makrofinansiālo 
palīdzību.

Grozījums Nr. 21

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 

(26) Ārējās darbības bieži vien tiek 
īstenotas ļoti nestabilā vidē, kur 
nepieciešams pastāvīgi un ātri pielāgoties 
Savienības partneru mainīgajām 
vajadzībām un jautājumiem, kuros 
nepieciešams rīkoties, solidarizējoties 
globālā līmenī, piemēram, tādās jomās kā 
cilvēktiesības, demokrātija un laba 
pārvaldība, drošība un stabilitāte, klimata 
pārmaiņas un vide, migrācija un daudzie to 
izraisošie faktori, kā arī terorisms. 
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 
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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.

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. 22

Regulas priekšlikums
31. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai vietējā vidē veicinātu 
informētību par Savienības darbībām, 
būtiska nozīme ir pārredzamības, 
komunikācijas un pamanāmības 
pasākumiem. Lai veicinātu sabiedrības 
informētību, Komisijai, Savienības 
delegācijām un saņēmējvalstīm būtu 
skaidri un efektīvi jāsniedz informācija 
par pirmspievienošanās palīdzības 
izmantošanu saņēmējvalstīs, uzsverot 
mērķus, izmantojumu un rezultātus. 
Savienības finansējuma saņēmējiem būtu 
jāapliecina Savienības finansējuma 
izcelsme un jānodrošina tā pienācīga 
pamanāmība. IPA III būtu jāpalīdz 
finansēt komunikācijas pasākumus, lai 
saņēmējvalstīs dažādu mērķgrupu vidū 
popularizētu Savienības palīdzības 
rezultātus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai ņemtu vērā izmaiņas 
paplašināšanās politikas regulējumā vai 
būtiskus notikumus I pielikumā 
uzskaitītajās saņēmējās valstīs, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz II un 
III pielikumā uzskaitīto palīdzības 
tematisko prioritāšu pielāgošanu un 
atjaunināšanu. 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.

(32) Lai ņemtu vērā izmaiņas 
paplašināšanās politikas regulējumā vai 
būtiskus notikumus I pielikumā 
uzskaitītajās saņēmējās valstīs, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz II un 
III pielikumā uzskaitīto palīdzības 
tematisko prioritāšu pielāgošanu un 
atjaunināšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
un pilsoniskās sabiedrības 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.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. IPA III ir šādi konkrēti mērķi: (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju, (a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju 
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cilvēktiesību, pamattiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, pilsonisko sabiedrību 
un drošību, kā arī uzlabot migrācijas 
pārvlaldību, tostarp robežu pārvaldību;

un cilvēktiesību, pamattiesību un 
starptautisko tiesību ievērošanu, atbalstīt 
tiesu varas neatkarību un efektīvu tiesību 
aizsardzību tiesās, aizsargāt minoritātes 
un sniegt atbalstu neatkarīgiem 
cilvēktiesību aizstāvjiem, trauksmes 
cēlējiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras pārrauga tiesiskuma 
ievērošanu, un atbalstīt iniciatīvas, ar 
kurām tiek veicināta plašsaziņas līdzekļu 
neatkarība, pārredzamība, 
pārskatatbildība, godprātība un 
korupcijas apkarošana;

Grozījums Nr. 26

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 
kvalitāti, efektivitāti, pārredzamību un 
pārskatatbildību, veicināt publisko iestāžu 
un tiesībaizsardzības pārredzamību un 
patvaļas nepieļaušanu un atbalstīt 
strukturālās reformas un labu pārvaldību 
visos līmeņos;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) stiprināt sociālo aizsardzību un 
sociālo iekļaušanu, tostarp veicinot 
vienlīdzīgas iespējas un vēršoties pret 
nevienlīdzību un nabadzību, nodrošinot 
piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, 
atvieglojot likumīgu migrāciju un 
darbaspēka migrāciju un integrējot 
atstumtas kopienas, piemēram, migrantus 
un romus;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) pastiprināt konfliktu novēršanu un 
sekmēt samierināšanos, miera veidošanu, 
labas kaimiņattiecības, kā arī tiešus 
personiskus kontaktus un komunikāciju;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt teritoriālo un pārrobežu 
sadarbību.

(e) atbalstīt teritoriālo un pārrobežu 
sadarbību, kā arī uzlabot un nostiprināt 
stratēģisko un operatīvo sadarbību ar 
Savienību robežu pārvaldības un drošības 
jautājumos, lai vērstos pret organizētās 
noziedzības, terorisma un 
kibernoziedzības radītajiem 
apdraudējumiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Palīdzību saskaņā ar IPA III var 
sniegt tāda veida darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu30 un Kohēzijas fondu, 
Eiropas Sociālo fondu plus31 un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai32.

4. Palīdzību saskaņā ar IPA III var 
sniegt tāda veida darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Kohēzijas fondu30, 
Eiropas Sociālo fondu plus31, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai32 
un Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondu.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 

30 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
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Kohēzijas fondu. Kohēzijas fondu.
31 COM(2018) 382 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību un dzimumu 
līdztiesību un attiecīgā gadījumā ņem vērā 
ilgtspējīgas attīstības mērķu34 savstarpējo 
saikni, lai veicinātu integrētas darbības, kas 
var radīt papildu ieguvumus un saskaņotā 
veidā sasniegt vairākus mērķus.

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību, 
pamattiesības un dzimumu līdztiesību un 
attiecīgā gadījumā ņem vērā ilgtspējīgas 
attīstības mērķu34 savstarpējo saikni, lai 
veicinātu integrētas darbības, kas var radīt 
papildu ieguvumus un saskaņotā veidā 
sasniegt vairākus mērķus.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa
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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 
vajadzīgos papildu centienus, lai 
nodrošinātu atbilstību dalības kritērijiem, 
kā arī minēto saņēmēju spējas, īpašu 
uzmanību pievēršot saņēmēju līdzekļu 
apguves spējas uzlabošanai. Palīdzība tiek 
diferencēta pēc apjoma un intensitātes 
atbilstīgi vajadzībām, saistībām reformu 
jomā un minēto reformu īstenošanas 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Savienības palīdzības apturēšana

1. Ja saņēmējvalstī nopietni 
pasliktinās tiesiskuma, demokrātijas, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību stāvoklis 
vai ja saņēmējvalsts pārkāpj apņemšanās, 
kas paustas ar Savienību noslēgtajos 
attiecīgajos nolīgumos, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 14. pantu pieņemt 
deleģēto aktu, lai grozītu šīs regulas 
I pielikumu nolūkā apturēt vai daļēji 
apturēt Savienības palīdzību. Daļējas 
apturēšanas gadījumā norāda 
programmas, uz kurām attiecas 
apturēšana. Pieņemot šādus lēmumus, 
Komisija nodrošina, lai joprojām būtu 
iespējams finansiāls atbalsts darbībām, 
kas sniedz tiešu labumu iedzīvotājiem, jo 
īpaši nevalstisku dalībnieku vadītām 
darbībām, kuras ir tieši saistītas ar 
tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību stiprināšanu.
2. Ja Komisija konstatē, ka palīdzības 
apturēšanas iemesli vairs nepastāv, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā 



AD\1174734LV.docx 21/31 PE625.581v02-00

LV

ar 14. pantu, lai grozītu I pielikumu 
nolūkā atjaunot Savienības palīdzību.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants

Informācija, komunikācija un publicitāte Informācija, komunikācija un publicitāte

1. Piemēro [KASSSI regulas] 36. un 
37. pantu.

1. Sniedzot finansiālu palīdzību 
saskaņā ar šo regulu, Komisija un 
Savienības delegācijas saņēmējvalstīs 
īsteno visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu Savienības finansiālā 
atbalsta pamanāmību, tostarp uzraugot 
saņēmēju atbilstību šīm prasībām. 
IPA finansētajām darbībām piemēro 
Savienības ārējo darbību komunikācijas 
un pamanāmības rokasgrāmatā 
“Communication and Visibility in EU-
financed external actions” izklāstītās 
prasības. Komisija katram saņēmējam 
pieņem norādījumus par pamanāmības 
un komunikācijas pasākumiem attiecībā 
uz Savienības finansētiem projektiem.
1.a Komisija īsteno pasākumus, lai 
stiprinātu stratēģisko komunikāciju un 
publisko diplomātiju nolūkā popularizēt 
Savienības vērtības un uzsvērt Savienības 
atbalsta pievienoto vērtību.
1.b Savienības finansējuma saņēmēji 
apliecina Savienības finansējuma izcelsmi 
un nodrošina tā pienācīgu pamanāmību, 
veicot turpmāk minēto:
(a) ievietojot pamanāmu norādi, kurā 
uzsvērts no Savienības saņemtais atbalsts, 
ar finansējuma izmantošanu saistītajos 
dokumentos un informatīvajos materiālos, 
tostarp oficiālā tīmekļa vietnē, ja tāda ir;
(b) popularizējot darbības un to 
rezultātus ar mērķtiecīgi sniegtu 
saskaņotu, efektīvu un samērīgu 
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informāciju dažādām auditorijām, tostarp 
plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.
1.c Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas darbības, kas saistītas ar 
šo regulu, kā arī tajā noteiktajām 
darbībām un sasniegtajiem rezultātiem. 
Šai regulai piešķirtos finanšu resursus 
veltī arī korporatīvajai komunikācijai par 
Savienības politiskajām prioritātēm, ciktāl 
šīs prioritātes ir tieši saistītas ar 3. pantā 
un II un III pielikumā minētajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 35

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 pienācīgu darbību, kuras 
vajadzīgas, lai nodrošinātu tiesiskumu, 
demokrātiju, pamattiesības un 
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. 
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, aizsargāt un veicināt 
plašsaziņas līdzekļu neatkarību; attīstīt 
efektīvus instrumentus, lai novērstu un 
apkarotu organizēto noziedzību, cilvēku 
tirdzniecību, 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; rosināt un 
atbalstīt sieviešu un minoritāšu grupu 
efektīvu politisko līdzdalību; prioritāri 
pievērsties dzimumu līdztiesības aspekta 
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integrēšanai un veikt konkrētus 
pasākumus, lai dzimumu līdztiesības 
aspektu integrētu visās politikas jomās.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Veicināt pie nacionālām, etniskām 
vai lingvistiskām minoritātēm piederīgu 
cilvēku tiesību ievērošanu. Darbību 
mērķis ir: veikt pasākumus, kas atbalsta 
minoritāšu jautājumu depolitizāciju, 
izstrādāt tiesisko regulējumu un 
ilgtermiņa stratēģijas minoritāšu tiesību 
aizsardzībai; izveidot stabilas spējas 
pastāvošo tiesību aktu, kas reglamentē 
minoritāšu tiesību aizsardzību, praktiskās 
piemērošanas uzraudzībai, lai 
nodrošinātu efektīvu piemērošanu un 
novērstu nepilnības; pavērt iespējas veidot 
valdības/parlamentārās/valsts pārvaldes 
un tiesu iestāžu struktūras, kas garantē 
minoritāšu līdzdalību, un ieviest 
minoritātēm paredzētas īpašu struktūras 
vai forumus, piemēram, minoritāšu 
padomes; atvieglot un veicināt minoritāšu 
valodu lietošanu izglītībā, valsts pārvaldē, 
kā arī sabiedriskajā un kultūras dzīvē un 
plašsaziņas līdzekļos; apmainīties ar 
paraugpraksi pozitīvas diskriminācijas un 
pozitīvas rīcības jomā;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) Uzlabot romu stāvokli. Darbību 
mērķis ir: ticamu, vispusīgu un pienācīgi 
finansētu ilgtermiņa stratēģiju izstrāde 
romu iekļaušanai un integrācijai; 
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pasākumi romu stāvokļa uzlabošanai 
tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, 
mājokļi un nodarbinātība, mērķtiecīgas 
darbības analfabētisma un priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai; 
pasākumi, kas nodrošina romu nozīmīgu 
līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā 
dzīvē;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Reformēt valsts pārvaldes iestādes 
saskaņā ar valsts pārvaldes principiem. 
Darbību mērķis ir: stiprināt valsts 
pārvaldes reformu satvarus; uzlabot 
stratēģisko plānošanu, kā arī iekļaujošu un 
uz pierādījumiem balstītu politikas un 
tiesību aktu izstrādi; veicināt civildienesta 
profesionalizāciju un depolitizāciju, 
iekļaujot meritokrātijas principus; veicināt 
pārredzamību un pārskatatbildību; uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti un sniegšanu, tostarp 
atbilstīgas administratīvās procedūras un 
uz iedzīvotājiem vērstas e-pārvaldes 
izmantošanu; stiprināt publisko finanšu 
pārvaldību un ticamas statistikas 
sagatavošanu.

(b) Reformēt valsts pārvaldes iestādes 
saskaņā ar valsts pārvaldes principiem. 
Darbību mērķis ir: stiprināt valsts 
pārvaldes reformu satvarus; uzlabot 
stratēģisko plānošanu, kā arī iekļaujošu un 
uz pierādījumiem balstītu politikas un 
tiesību aktu izstrādi; veicināt sadarbību ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp sieviešu organizācijām, kurām ir 
būtiska loma labi funkcionējošā 
demokrātijā; veicināt civildienesta 
profesionalizāciju un depolitizāciju, 
iekļaujot meritokrātijas principus; veicināt 
pārredzamību un pārskatatbildību; uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti un sniegšanu, 
nodrošinot nediskriminēšanu un sniedzot 
attiecīgi pielāgotu atbalstu, tostarp 
atbilstīgas administratīvās procedūras un 
uz iedzīvotājiem vērstas e-pārvaldes 
izmantošanu; stiprināt un modernizēt 
publisko finanšu pārvaldību; reformēt 
nodokļu administrācijas, attīstīt digitālo 
ekonomiku un ticamas statistikas 
sagatavošanu.

Grozījums Nr. 39

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

(d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un 
risināt pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 
tostarp izmantojot agrīno brīdināšanu un uz 
iespējamu konfliktu vērstu risku analīzi; 
veicināt cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu, miera un uzticēšanās 
veidošanas pasākumus, atbalstot spēju 
veidošanu drošības un attīstības atbalstam 
(CBSD).

(d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst pārrobežu noziedzību, 
konfliktus, veidot mieru un risināt 
pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 
tostarp izmantojot agrīno brīdināšanu un uz 
iespējamu konfliktu vērstu risku analīzi; 
veicināt cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu, miera un uzticēšanās 
veidošanas pasākumus, atbalstot spēju 
veidošanu drošības un attīstības atbalstam 
(CBSD); īstenot stratēģisko un operatīvo 
sadarbību ar Savienību robežu 
pārvaldības jomā, veicināt policijas un 
tiesu iestāžu sadarbību starp 
saņēmējvalstīm un Savienības 
dalībvalstīm, lai apkarotu pārrobežu 
noziedzību un atbalstītu spēju veidošanu 
kiberdrošības jomā un kibernoziedzības 
apkarošanā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Veicināt partnervalstu noteikumu, 
standartu, politikas un prakses saskaņošanu 
ar Savienības noteikumiem, standartiem, 
politiku un praksi, tostarp ar valsts atbalsta 
noteikumiem.

(f) Veicināt partnervalstu noteikumu, 
standartu, politikas un prakses saskaņošanu 
ar Savienības noteikumiem, standartiem, 
politiku un praksi, tostarp publiskā 
iepirkuma, konkurences un valsts atbalsta 
noteikumu un pamattiesību jomā, kā arī 
uzlabot to spēju īstenot Savienības acquis.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Stiprināt izglītības, apmācības un 
mūžizglītības kvalitāti visos līmeņos un 
piekļuvi tām, kā arī piedāvāt atbalstu 

(g) Stiprināt izglītības, apmācības un 
mūžizglītības kvalitāti visos līmeņos un 
piekļuvi tām, kā arī piedāvāt atbalstu 
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kultūras un radošajām nozarēm. Darbību 
mērķis šajā jomā ir: veicināt vienlīdzīgu 
piekļuvi kvalitatīvai agrīnajai pirmsskolas 
izglītībai un aprūpei, pamatizglītībai un 
vidējai izglītībai, uzlabot pamatprasmju 
nodrošināšanu; paaugstināt iegūtā izglītības 
līmeņa rādītājus, samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu un uzlabot skolotāju 
apmācību. Attīstīt profesionālās izglītības 
un apmācības (PIA) sistēmas un veicināt 
mācīšanās darbavietā sistēmas, lai 
atvieglotu pāreju uz darba tirgu; uzlabot 
augstākās izglītības kvalitāti un nozīmību; 
veicināt ar absolventiem saistītas darbības; 
uzlabot piekļuvi mūžizglītībai un atbalstīt 
ieguldījumu izglītības un apmācības 
infrastruktūrā, jo īpaši, lai samazinātu 
teritoriālās atšķirības un veicinātu tādu 
izglītību, kurā nepastāv nošķiršana, tostarp 
izmantojot digitālās tehnoloģijas.

kultūras un radošajām nozarēm. Darbību 
mērķis šajā jomā ir: veicināt vienlīdzīgu 
piekļuvi kvalitatīvai agrīnajai pirmsskolas 
izglītībai un aprūpei, pamatizglītībai un 
vidējai izglītībai, uzlabot pamatprasmju 
nodrošināšanu; paaugstināt iegūtā izglītības 
līmeņa rādītājus, samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, nodrošināt diplomu 
un prasmju savstarpēju atzīšanu un 
uzlabot skolotāju apmācību. Attīstīt 
profesionālās izglītības un apmācības 
(PIA) sistēmas un veicināt mācīšanās 
darbavietā sistēmas, lai atvieglotu pāreju 
uz darba tirgu; uzlabot augstākās izglītības 
kvalitāti un nozīmību; veicināt ar 
absolventiem saistītas darbības; uzlabot 
piekļuvi mūžizglītībai un atbalstīt 
ieguldījumu izglītības un apmācības 
infrastruktūrā, jo īpaši, lai samazinātu 
teritoriālās atšķirības un veicinātu tādu 
izglītību, kurā nepastāv nošķiršana, tostarp 
izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 42

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 

(h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu un nediskriminējošu integrāciju 
darba tirgū, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem 
(it 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 
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tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu un darba 
inspekciju, modernizācija un stiprināšana.

sociālā dialoga izveide un darba tirgus 
iestāžu, piemēram, valsts nodarbinātības 
dienestu un darba inspekciju, 
modernizācija un stiprināšana.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) Veicināt sociālo aizsardzību un 
iekļaušanu un apkarot nabadzību. Ar 
darbībām šajā jomā cenšas modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas, lai 
nodrošinātu efektīvu, iedarbīgu un 
atbilstīgu aizsardzību visos mūža posmos, 
sekmējot sociālo iekļaušanu, veicinot 
vienlīdzīgas iespējas un novēršot 
nevienlīdzību un nabadzību. Darbību 
mērķis šajā jomā ir arī: iekļaut atstumtas 
kopienas, piemēram, romus; cīnīties pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; uzlabot piekļuvi 
tādiem cenas ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un kvalitatīviem 
pakalpojumiem kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, mājokļi, veselības 
aprūpe, būtiski sabiedriski pakalpojumi un 
ilgtermiņa aprūpe, tostarp modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas.

(i) Veicināt sociālo aizsardzību un 
iekļaušanu un izskaust nabadzību. Ar 
darbībām šajā jomā cenšas modernizēt 
iekļaujošas sociālās aizsardzības sistēmas, 
lai nodrošinātu efektīvu, iedarbīgu, 
nediskriminējošu un atbilstīgu aizsardzību 
visos mūža posmos, sekmējot sociālo 
iekļaušanu, veicinot vienlīdzīgas iespējas 
un novēršot nevienlīdzību un nabadzību. 
Darbību mērķis šajā jomā ir arī: nodrošināt 
piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, 
atvieglot likumīgu migrāciju un 
darbaspēka migrāciju un integrēt 
atstumtas kopienas, piemēram, migrantus 
un romus; cīnīties pret jebkādi motivētu 
diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju 
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, ģenētisku iezīmju, 
valodas, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; uzlabot piekļuvi 
tādiem cenas ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un kvalitatīviem 
pakalpojumiem kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, mājokļi, veselības 
aprūpe, būtiski sabiedriski pakalpojumi un 
ilgtermiņa aprūpe, tostarp modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(l) Uzlabot piekļuvi digitālajām 
tehnoloģijām un pakalpojumiem un 
stiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
inovāciju, veicot ieguldījumus digitālajā 
savienojamībā, digitālajā uzticamībā un 
drošībā, digitālajās prasmēs un 
uzņēmējdarbībā, kā arī pētniecības 
infrastruktūrā un labvēlīgā vidē, un 
veicinot tīklu veidošanu un sadarbību.

(l) Uzlabot piekļuvi digitālajām 
tehnoloģijām un pakalpojumiem un 
stiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
inovāciju, veicot ieguldījumus digitālajā 
savienojamībā (īpaši pievēršoties 
visnelabvēlīgākajiem mikroreģioniem, 
lauku apvidiem un to iedzīvotājiem), 
digitālajā uzticamībā un drošībā, digitālajās 
prasmēs un uzņēmējdarbībā, kā arī 
pētniecības infrastruktūrā un labvēlīgā 
vidē, un veicinot tīklu veidošanu un 
sadarbību.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(na) Veicināt tūrismu un rūpēties par 
kultūras un dabas mantojumu. Darbību 
mērķis ir: saglabāt un atjaunot kultūras 
mantojumu, tostarp arī minoritāšu 
kultūras mantojumu, aizsargāt un 
veicināt dabas mantojumu un sekmēt 
ilgtspējīgu tūrismu; 

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt pārrobežu nodarbinātību, 
darbaspēka mobilitāti un sociālo un 
kultūras integrāciju, inter alia: integrējot 
pārrobežu darba tirgus, tostarp pārrobežu 
mobilitāti; ar kopīgām vietējās 
nodarbinātības iniciatīvām; sniedzot 
informācijas un konsultatīvus 
pakalpojumus un kopīgu apmācību; 
veicinot dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas; integrējot imigrantu 
kopienas un neaizsargātas grupas; ieguldot 
valsts nodarbinātības dienestos; atbalstot 

(a) veicināt pārrobežu nodarbinātību, 
darbaspēka mobilitāti un sociālo un 
kultūras integrāciju, inter alia: integrējot 
pārrobežu darba tirgus, tostarp pārrobežu 
mobilitāti; ar kopīgām vietējās 
nodarbinātības iniciatīvām; sniedzot 
informācijas un konsultatīvus 
pakalpojumus un kopīgu apmācību; 
veicinot dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas; integrējot migrantu 
kopienas, romus un nelabvēlīgā situācijā 
esošas iedzīvotāju grupas; ieguldot valsts 
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ieguldījumu sabiedrības veselības un 
sociālo pakalpojumu jomā;

nodarbinātības dienestos; atbalstot 
ieguldījumu sabiedrības veselības un 
sociālo pakalpojumu jomā;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ieguldīt jaunatnē, izglītībā un 
prasmēs, inter alia attīstot un īstenojot 
kopīgas izglītības, profesionālās 
apmācības, apmācības shēmas un 
infrastruktūru, kas atbalsta jauniešu 
aktivitātes;

(f) ieguldīt jaunatnē, izglītībā un 
prasmēs, inter alia nodrošinot prasmju un 
kvalifikāciju atzīšanu, attīstot un īstenojot 
kopīgas izglītības, profesionālās 
apmācības, apmācības shēmas un 
infrastruktūru, kas atbalsta kopīgas 
jauniešu aktivitātes;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ieguldīt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju spēju veidošanā; 

Grozījums Nr. 49

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 saņēmējvalstu progresu.
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