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Grozījums Nr. 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu ES un
abpusējās intereses. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā un elastīgā veidā reaģē uz 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, 
reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar 
trešām valstīm, un risina globālus 
problēmjautājumus.

1. Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu abpusējās 
intereses, kas balstās uz visu cilvēktiesību 
ievērošanu. Partnerības instruments 
atbalsta pasākumus, kas efektīvā un 
elastīgā veidā reaģē uz mērķiem, kuri izriet 
no ES divpusējām, reģionālām vai 
daudzpusējām attiecībām ar trešām 
valstīm, un risina globālus 
problēmjautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Eleni Theocharus

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu ES un 
abpusējās intereses. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā un elastīgā veidā reaģē uz 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, 
reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar 
trešām valstīm, un risina globālus 
problēmjautājumus.

1. Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu ES un 
abpusējās intereses. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā un elastīgā veidā reaģē uz 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, 
reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar 
trešām valstīm, un uz savstarpējas cieņas 
pamata risina globālus problēmjautājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām 
un vidi. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvus
labas pārvaldības principus un atbildes uz 
globāliem problēmjautājumiem, piemēram, 
saistībā ar sociālās kohēzijas veicināšanu,
energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām 
un vidi. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Eleni Theocharus

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām 
un vidi. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata 
pārmaiņām, darbavietu izveidi un vidi. Šī 
mērķa sasniegšanas apjomu nosaka, 
analizējot to, cik sekmīgi ir veidojusies 
galveno partnervalstu izpratne par 
stratēģijas „Eiropa 2020” politikas jomām 
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un mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata 
pārmaiņām un vidi. Šī mērķa sasniegšanas 
apjomu nosaka, analizējot to, cik sekmīgi 
ir veidojusies galveno partnervalstu 
izpratne par stratēģijas „Eiropa 2020” 
politikas jomām un mērķiem;

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
ilgtspējīgu enerģiju, klimata pārmaiņām un 
vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības 
un normatīvo sadarbību. Šī mērķa 

b) veicināt taisnīgu un godīgu tirdzniecību 
un ieguldījumus, kam pamatā ir uz 
tiesībām balstīta pieeja, kurā ņem vērā 
Starptautisko paktu par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām, kā arī 
ievēro starptautiskos līgumus vides jomā. 
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sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās,
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

Šī mērķa sasniegšanas apjomu nosaka, 
analizējot iepriekšminēto uz tiesībām 
balstīto īstenošanas politiku attiecībā uz 
darbībām, programmām un pasākumiem
šīs regulas ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Eleni Theocharus

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību nolūkā radīt auglīgu 
vidi konkurētspējas un attīstības 
stiprināšanai. Šī mērķa sasniegšanas 
apjomu nosaka, analizējot ES daļu ārējā 
tirdzniecībā ar galvenajām partnervalstīm 
un tirdzniecību un ieguldījumu plūsmas uz 
partnervalstīm, kuras ir īpaši iekļautas 
darbībās, programmās un pasākumos šīs 
regulas ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Nirj Deva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt un 
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tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

vairāk liberalizēt tirdzniecības, 
ieguldījumu un uzņēmējdarbības iespējas 
Eiropas uzņēmumiem, izveidojot 
ekonomiskās partnerības un veicinot 
uzņēmējdarbības un normatīvo sadarbību. 
Šī mērķa sasniegšanas apjomu nosaka, 
analizējot ES daļu ārējā tirdzniecībā ar 
galvenajām partnervalstīm un tirdzniecību 
un ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības 
sadarbību un normatīvo sadarbību 
tiesiskajā un nodokļu jomā. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Philippe Boulland
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
redzamību un lomu uz pasaules skatuves ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības un 
informācijas sniegšanas aktivitāšu 
starpniecību, lai popularizētu ES vērtības 
un intereses. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, cita starpā, analizējot aptaujas vai 
novērtējumus.

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
redzamību un lomu uz pasaules skatuves ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības, vietējo 
dalībnieku apmācības saskaņā ar labas 
administratīvās un nodokļu pārvaldības 
principiem un informācijas sniegšanas 
aktivitāšu starpniecību, lai popularizētu ES 
vērtības un intereses. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, cita starpā, 
analizējot aptaujas vai novērtējumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Nirj Deva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
redzamību un lomu uz pasaules skatuves ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības un 
informācijas sniegšanas aktivitāšu 
starpniecību, lai popularizētu ES vērtības 
un intereses. Šī mērķa sasniegšanas 
apjomu nosaka, cita starpā, analizējot 
aptaujas vai novērtējumus.

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
redzamību un lomu uz pasaules skatuves ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības un 
informācijas sniegšanas aktivitāšu 
starpniecību, lai popularizētu ES vērtības 
un intereses. Šajā sakarībā īstenotajiem 
projektiem tomēr ir jāatbilst rezultatīvuma 
kritērijiem, un to izmaksu lietderībai jābūt 
pierādāmai.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Eleni Theocharus
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula ir attiecināma uz sadarbību ar 
visām trešām valstīm, reģioniem un 
teritorijām.

1. Šī regula ir attiecināma uz sadarbību ar 
visām trešām valstīm, reģioniem un 
teritorijām. Lemjot par valstu un nozaru 
attiecināmību, ir jāņem vērā atbilstīgā 
paraugprakse un pieredze, kas gūta, 
izmantojot iepriekšējos instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula ir attiecināma uz sadarbību ar 
visām trešām valstīm, reģioniem un 
teritorijām.

1. Šī regula ir attiecināma uz sadarbību ar 
visām trešām un ar ES asociētām valstīm, 
reģioniem un teritorijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai pastiprinātu ES palīdzības ietekmi, 
attiecīgā gadījumā, veidojot sadarbību ar 
partnervalstīm, ir jāizmanto diferencēta un 
elastīga pieeja, lai tiktu ņemts vērā to 
ekonomiskais, sociālais un politiskais 
konteksts, kā arī ES īpašās intereses, 
politikas prioritātes un stratēģijas.

2. Lai pastiprinātu ES palīdzības ietekmi, 
attiecīgā gadījumā, veidojot sadarbību ar 
partnervalstīm, ir jāizmanto diferencēta un 
elastīga pieeja, lai tiktu ņemts vērā to 
ekonomiskais, sociālais un politiskais 
konteksts, labas administratīvās un 
nodokļu pārvaldības prasība, kā arī ES 
īpašās intereses, politikas prioritātes un 
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stratēģijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenojot šo regulu, ES mērķim ir jābūt 
nodrošināt saskaņu un atbilstību ar citām 
ārējās darbības jomām, jo īpaši Attīstības 
sadarbības instrumentu jaunattīstības 
valstīm, un citām attiecīgajām ES 
politikām, formulējot politiku, stratēģisko 
plānošanu un īstenošanas pasākumus.

4. Īstenojot šo regulu, ES mērķim ir jābūt 
nodrošināt attīstības politikas saskaņu ar 
citām ārējās darbības jomām, jo īpaši 
Attīstības sadarbības instrumentu 
jaunattīstības valstīm, un citām 
attiecīgajām ES politikām, formulējot 
politiku, stratēģisko plānošanu un 
īstenošanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas ietvaros finansēto pasākumu 
pamatā attiecīgā gadījumā ir jābūt 
sadarbības politikām, kas noteiktas 
instrumentos, piemēram, nolīgumos, 
deklarācijās un rīcības plānos starp ES un 
attiecīgajām trešām valstīm un reģioniem, 
kā arī tiem ir jābūt saistītiem ar Eiropas 
īpašās intereses jomām, politikas 
prioritātēm un stratēģijām.

5. Šīs regulas ietvaros finansēto pasākumu 
pamatā attiecīgā gadījumā ir jābūt 
sadarbības politikām, kas noteiktas 
instrumentos, piemēram, nolīgumos, 
deklarācijās un rīcības plānos starp ES un 
attiecīgajām trešām valstīm un reģioniem, 
kā arī tiem ir jābūt saistītiem ar abpusējām
politikas prioritātēm un stratēģijām, kas 
ietilpst Savienības un attiecīgās 
partnervalsts interešu jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tika paredzētas sagatavošanās 
darbības, piemēram, dialogi 
uzņēmējdarbības jomā, tirdzniecības 
veicināšana un apmaiņa ar zinātnisko 
informāciju, lai stiprinātu un padziļinātu 
sadarbību jomās, kas neietilpst Attīstības 
sadarbības instrumenta darbības jomā, ar 
Indiju un Ķīnu, kā arī ar Āzijas un 
Latīņamerikas valstīm, kas ietilpst valstu 
grupā ar vidēju ienākumu līmeni.

(5) Tika paredzētas sagatavošanās 
darbības, piemēram, dialogi sociāli un 
ekoloģiski atbildīgas uzņēmējdarbības 
jomā, taisnīgas un godīgas tirdzniecības 
veicināšana un apmaiņa ar zinātnisko 
informāciju, lai stiprinātu un padziļinātu 
sadarbību jomās, kas neietilpst Attīstības
sadarbības instrumenta darbības jomā, ar 
Indiju un Ķīnu, kā arī ar Āzijas un 
Latīņamerikas valstīm, kas ietilpst valstu 
grupā ar vidēju ienākumu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Savienība ir ieinteresēta 
padziļināt attiecības ar partneriem, kuriem 
ir aizvien svarīgāka loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, tirdzniecībā 
starp dienvidu valstīm un sadarbībā, 
daudzpusējos forumos, tostarp Divdesmit
valstu finanšu ministru un centrālās bankas 
pārvaldītāju grupā (G 20), globālajā 
pārvaldībā un globālu problēmjautājumu 
risināšanā. ES ir jāveido visaptverošas 

(7) Eiropas Savienība ir ieinteresēta 
padziļināt attiecības ar partneriem, kuriem 
ir aizvien svarīgāka loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, tirdzniecībā 
starp dienvidu valstīm un sadarbībā, 
daudzpusējos forumos, tostarp Divdesmit 
valstu finanšu ministru un centrālās bankas 
pārvaldītāju grupā (G 20), globālajā 
pārvaldībā un globālu problēmjautājumu 
risināšanā. ES ir jāveido visaptverošas 
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partnerības ar jauniem dalībniekiem uz 
starptautiskās skatuves, lai veicinātu stabilu 
un iekļaujošu starptautisko kārtību, 
nodrošinātu kopējus globālus sabiedriskos 
labumus, aizstāvētu ES pamatintereses un 
šajās valstīs palielinātu zināšanas par 
Eiropas Savienību.

partnerības ar jauniem dalībniekiem uz 
starptautiskās skatuves, lai veicinātu stabilu 
un taisnīgu starptautisko kārtību, kas 
balstās uz cilvēktiesību pamatvērtībām, 
tostarp ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām, un uz galvenajiem 
līgumiem vides jomā, nodrošinātu kopējus 
globālus sabiedriskos labumus un šajās 
valstīs palielinātu zināšanas par Eiropas 
Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām ES saistās būtiskas intereses saskaņā 
ar šīs regulas mērķiem.

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām ES saistās būtiskas intereses saskaņā 
ar šīs regulas mērķiem. Šajā sakarībā un 
jo īpaši, lai stiprinātu zināšanas un 
izpratni par ES un tās atpazīstamību 
trešās valstīs, ir jāņem vērā, ka ar ES 
asociētas valstis un aizjūras teritorijas 
atrodas visā pasaulē.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums



AM\902203LV.doc 13/16 PE489.524v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām ES saistās būtiskas intereses 
saskaņā ar šīs regulas mērķiem.

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām ir būtiskas abpusējas intereses 
saskaņā ar šīs regulas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jo īpaši klimata pārmaiņu apkarošana 
ir atzīta par vienu no lielākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem ES jāsaskaras, 
un jomu, kurā ir nepieciešama steidzama 
starptautiska mēroga rīcība. Saskaņā ar 
Komisijas paziņojumā „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” pausto nodomu palielināt 
ES budžeta proporciju ar klimatu saistītiem 
jautājumiem par vismaz 20 % šai regulai ir 
jāveicina minētā mērķa sasniegšana.

(12) Nabadzības izskaušana un klimata 
pārmaiņu apkarošana ir atzītas par diviem
lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem ES 
jāsaskaras, un jomām, kurās ir 
nepieciešama steidzama starptautiska 
mēroga rīcība Saskaņā ar Komisijas 
paziņojumā „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” pausto nodomu palielināt 
ES budžeta proporciju ar klimatu saistītiem 
jautājumiem par vismaz 20 % šai regulai 
cita starpā ir jāveicina minētā mērķa 
sasniegšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ES ir apņēmusies palīdzēt sasniegt 
globālos bioloģiskās daudzveidības mērķus 
2020. gadam un sniegt savu ieguldījumu 
attiecībā uz saistīto stratēģiju resursu 
mobilizēšanai.

(13) ES ir apņēmusies palīdzēt sasniegt 
globālos bioloģiskās daudzveidības mērķus 
2020. gadam un sniegt savu ieguldījumu 
attiecībā uz saistīto stratēģiju resursu 
mobilizēšanai un ilgtspējīgai un integrētai 
pārvaldībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar nabadzības 
izskaušanu, klimata pārmaiņām, pāreju uz 
videi draudzīgāku ekonomiku un dabas
resursu efektivitāti, tirdzniecību un 
ieguldījumiem, uzņēmējdarbību un 
normatīvu sadarbību ar trešām valstīm, un 
jāveicina sabiedriskā diplomātija, laba 
finanšu un nodokļu pārvaldība,
izglītības/akadēmiskā sadarbība un 
informācijas sniegšanas aktivitātes, tostarp 
attiecībā uz veselības aprūpes pieejamību 
sievietēm un bērniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un attīstības politikas 
kohēziju, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ir 
jāpielieto diferencēta un elastīga pieeja, 
izstrādājot modeļus sadarbībai ar 
galvenajām partnervalstīm, kuros tiek 
ņemts vērā šo valstu ekonomiskais, 
sociālais un politiskais konteksts, kā arī ES 
īpašās intereses, politiku prioritātes un 
stratēģijas, vienlaikus saglabājot iespēju 
nepieciešamības gadījumā iejaukties 
jebkurā pasaules vietā.

(16) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ir 
jāizmanto diferencēta un elastīga pieeja, 
izstrādājot modeļus sadarbībai ar 
galvenajām partnervalstīm, labas 
pārvaldības principus, ar kuriem novērš 
korupciju un kuros tiek ņemts vērā šo 
valstu ekonomiskais, sociālais un 
politiskais konteksts, kā arī ES īpašās 
intereses, politiku prioritātes un stratēģijas, 
vienlaikus saglabājot iespēju 
nepieciešamības gadījumā iejaukties 
jebkurā pasaules vietā.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Nirj Deva



PE489.524v01-00 16/16 AM\902203LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Par īpaši svarīgu prioritāti ir 
jānosaka sadarbības programmu labākas 
pārredzamības un pienācīgas pārbaudes 
nodrošināšana, lai panāktu izmaksu 
lietderību.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos padarīt tās
intereses attiecībās ar trešām valstīm 
efektīvākas, pieņemot īpašus pasākumus, 
kas nav ietverti daudzgadu indikatīvās
programmās.

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos padarīt 
abpusējās intereses attiecībās ar trešām 
valstīm efektīvākas, pieņemot īpašus 
pasākumus, kas nav ietverti daudzgadu 
indikatīvajās programmās.

Or. en


