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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība mērķis ir, attīstot īpašas 
attiecības, izveidot labklājības un labu 
kaimiņattiecību telpu, kas ietver Eiropas 
Savienību un šīs regulas pielikumā minētās 
valstis un teritorijas (turpmāk 
„partnervalstis”).

1. Savienības mērķis ir, attīstot īpašas 
attiecības, izveidot labklājības un labu 
kaimiņattiecību telpu, kas ietver Eiropas 
Savienību un šīs regulas pielikumā minētās 
valstis un teritorijas (turpmāk 
„partnervalstis”), tādējādi palīdzot arī 
samazināt nabadzību šajās partnervalstīs.

Or. en

Pamatojums
Ir skaidri jāapliecina ES apņemšanās uzņemties aktīvu lomu nabadzības samazināšanā tās 
kaimiņvalstīs. Nabadzības samazināšana kā instrumenta vispārējs mērķis jānorāda arī 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

(d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, 
labklājības nodrošināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana, uzlabojumi 
katastrofu novēršanas jomā, noturības pret 
krīzēm paaugstināšana un labāka gatavība 
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tām;

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veicināt uzticības paaugstināšanos un 
citus pasākumus, kas paaugstina drošību un 
novērš un atrisina konfliktus;

(e) veicināt uzticības paaugstināšanos un 
citus pasākumus, kas paaugstina drošību un 
novērš un atrisina konfliktus, tostarp 
sniedzot atbalstu pēckrīzes situācijās un 
valsts veidošanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas 
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Kā daļu no šādas ārkārtas 
pārskatīšanas var ieviest pasākumus, lai 
finansētu darbības, ar kurām atvieglo 
pāreju no ārkārtas palīdzības uz 
ilgtermiņa attīstības darbībām, tostarp 
darbībām, kuras paredzētas, lai veicinātu 
saņēmējvalstu noturību pret krīzēm. Šādā 
ārkārtas pārskatīšanā nodrošina, ka tiek 
saglabāta saskaņotība starp Savienības 
atbalstu, kas tiek piešķirts, pamatojoties uz 
šo regulu, un atbalstu, kas tiek piešķirts no 
citiem Savienības finanšu instrumentiem. 
Ārkārtas pārskatīšanas rezultātā var 
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pieņemt pārstrādātus plānošanas 
dokumentus. Šādā gadījumā Komisija 
nosūta pārstrādātos plānošanas dokumentus 
zināšanai Eiropas Parlamentam un 
Padomei viena mēneša laikā pēc to 
pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt iespēju (kas paredzēta arī 2006. gada 24. oktobra Regulā 1638/2006) 
pārskatīt plānošanas dokumentus, lai ieviestu pasākumus, kuru mērķis ir atvieglot pāreju no 
ārkārtas palīdzības uz ilgtermiņa attīstības darbībām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. To piemēro no 2014. gada 
1. janvāra.

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. To piemēro no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en


