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ĪSS PAMATOJUMS

Ar jauno Partnerības instrumentu aizstāj Finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētajām 
un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni. Jaunais instruments ļaus ES 
izstrādāt plašus nolīgumus ar jaunietekmes valstīm, sekmējot šo valstu centienus veidot 
kopēju pieeju globālo problēmjautājumu risināšanai, tā īstenojot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju.

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka Lisabonas līguma 208. pants paredz, ka ES ņem vērā 
sadarbībai attīstības jomā paredzētos mērķus. Tādēļ atzinuma sagatavotājs Eiropas Komisijas 
priekšlikumu regulai komentē šādi:

 atgādina, ka jaunietekmes valstīm ir jāuzņemas arvien lielāka atbildība par vismazāk 
attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm;

 uzskata, ka ES ir jāņem vērā tā dēvēto jaunietekmes valstu dažādība. Atzinuma 
sagatavotājs norāda, ka vairāk nekā 70 % pasaules nabadzīgo iedzīvotāju pašreiz dzīvo 
valstīs ar vidējiem ienākumiem;

 uzsver, ka efektīva koordinēšana ar citiem ES ārējiem instrumentiem, jo īpaši Attīstības 
sadarbības instrumentu (ASI), un ar tiem saskaņota pieeja ir īpaši piemērota;

 uzsver, ka cilvēktiesību, demokrātijas, tiesiskuma, labas pārvaldības, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana, kā arī nabadzības izskaušana un brīva un taisnīga 
tirdzniecība ir ES pamatprincipi, kuri pastiprināti jāatbalsta ar jauno partnerības 
instrumentu;

 uzsver, cik svarīgi ir noteikt īpašos mērķus un ziņot par to sasniegšanu;

 stingri iesaka īstenot efektīvus uzraudzības mehānismus, izmantot pārredzamus 
indikatorus un ievērot robežvērtības, to pamatā liekot sociālo kohēziju un nevienlīdzības 
novēršanu sadarbībā ar vidēju ienākumu valstīm; 

 atgādina, cik svarīgi ir visos šī procesa posmos iesaistīt Eiropas Parlamentu; 

 uzsver, ka darbībām klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jomā jāseko līdzi, 
izmantojot skaidru metodoloģiju;

 uzskata, ka ciešāka sadarbība ar privāto sektoru jāveic, nodrošinot pilnīgu pārredzamību 
un atbildību, darba tiesību un vides aizsardzības prasību ievērošanu un sekmēšanu. Tāpat 
uzsver, ka uz ieguldījumu projektiem, ko atbalsta ar ES subsīdiju un aizdevumu 
sapludināšanas mehānismiem, ir jāattiecina uzraudzība un ietekmes pētījumi, kuri 
pamatojas uz starptautiski saskaņotiem sociālās un vides jomas standartiem.

GROZĪJUMI
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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) 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, uzsverot kopējas 
vērtības un interesi, kā arī abpusējas 
atbildības principa ievērošanu. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā, pārredzamā 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. 2

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 un 
energofektivitāti, klimata pārmaiņām, 
nodrošinātību ar pārtiku, nabadzības 
izskaušanu un vides aizsardzību, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
ilgtspējīgu pārvaldību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot to, 
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cik sekmīgi ir veidojusies galveno 
partnervalstu izpratne par stratēģijas 
„Eiropa 2020” politikas jomām un 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 sadarbību 
uzņēmējdarbības un normatīvajā 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;

(b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot sadarbību 
uzņēmējdarbības un normatīvajā jomā 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem 
uzņēmumu sociālās atbildības 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. Instrumentu sapludināšana 
noris, izmantojot mehānismus, 
uzraudzību un pētījumus par ietekmi, 
kuros ņem vērā sociālo kohēziju un 
nevienlīdzības novēršanas dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

visām trešām valstīm, reģioniem un 
teritorijām. Lemjot par valstu un nozaru 
atbilstību kritērijiem, ir jāņem vērā 
atbilstošā pieredze, kas gūta, izmantojot 
iepriekšējos instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr vispirms šī regula atbalsta 
sadarbības pasākumus ar attīstītām un 
jaunattīstības valstīm, kurām ir aizvien 
svarīgāka loma starptautiskajā ekonomikā 
un tirdzniecībā, daudzpusējos forumos, 
globālajā pārvaldībā un globāla mēroga 
problēmjautājumu risināšanā, kā arī 
valstīm, kurās ES ir būtiskas intereses.

(2) Tomēr vispirms šī regula atbalsta 
sadarbības pasākumus ar attīstītām un 
jaunattīstības valstīm, kurām ir aizvien 
svarīgāka loma starptautiskajā ekonomikā 
un tirdzniecībā, daudzpusējos forumos, 
globālajā pārvaldībā un globāla mēroga 
problēmjautājumu risināšanā, kā arī 
valstīm, kurās ES ir būtiskas intereses. ES 
rīcības pievienotajai vērtībai jābūt arī  
dzinējspēkam mūsu sadarbībā ar 
stratēģiskajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) ES vēlas popularizēt, attīstīt un 
konsolidēt brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību 
principu un tiesiskumu, kas ir tās pamatā, 
risinot dialogu un veidojot sadarbību ar 
trešām valstīm.

(1) ES vēlas popularizēt, attīstīt un 
konsolidēt brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību 
principu, tiesiskumu, labu pārvaldību 
saistībā ar iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, kas ir tās pamatā, risinot dialogu 
un veidojot sadarbību ar trešām valstīm. 
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Or. en

Grozījums Nr. 7

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,
elastīga un mērķtiecīga pieeja, lai tiktu 
ņemts vērā to ekonomiskais, sociālais un 
politiskais konteksts, kā arī ES īpašās 
intereses, politikas prioritātes un 
stratēģijas. Divpusējā sadarbībā ar 
Monitoringa un informācijas centriem 
(MIC) īpaša uzmanība jāpievērš 
nevienlīdzības novēršanai, palīdzību 
piešķirot konkrētai nozarei, darbībām, 
atbalsta saņēmējiem vai īpašiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ES un dalībvalstīm to attiecīgajās 
kompetences jomās ir jāveicina 
daudzpusēja pieeja globāliem 
problēmjautājumiem un sadarbība ar 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām un struktūrām, tostarp 
starptautiskām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
ESAO un Divdesmit valstu finanšu 
ministru un centrālās bankas pārvaldītāju 
grupu (G 20) un citiem divpusējiem 

(3) ES un dalībvalstīm to attiecīgajās 
kompetences jomās ir jāveicina saskaņota
daudzpusēja pieeja globāliem 
problēmjautājumiem un sadarbība ar 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām un struktūrām, tostarp 
starptautiskām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
ESAO un Divdesmit valstu finanšu 
ministru un centrālās bankas pārvaldītāju 
grupu (G 20) un citiem divpusējiem 
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līdzekļu devējiem. līdzekļu devējiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 9

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 attīstībai, komplementaritātei, 
lielākai efektivitātei un ietekmei 
nepieciešamo 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.

Or. en


