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ĪSS PAMATOJUMS

Ārlietu komiteja un Attīstības komiteja ir vienojušās par Parlamenta Reglamenta 50. panta 
(„Komiteju iesaistīšanas procedūra”) piemērošanu normatīvajam ziņojumam par šo regulu. 
Attīstības komitejas ekskluzīvā kompetencē ir šādi Komisijas regulas priekšlikuma aspekti:

- noteikumi par atbalsta atsaistīšanu (8. pants), ciktāl attiecīgās darbības atbilst oficiālās 
attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem;

- noteikumi par atbalsta atsaistīšanu attiecībā uz to konkrēto piemērošanu attīstības 
sadarbības instrumentam (ASI) (šobrīd 9. pantā);

- citi noteikumi, kas attiecas konkrēti un vienīgi uz ASI, arī tie, kas priekšlikumā vēl nav
ietverti un kas nemazina regulā paredzēto instrumentu vispārējo saskaņotību, tostarp 
noteikumi, kas attiecas uz budžeta atbalsta izmantošanu jaunattīstības valstīs, uz kurām 
attiecas ASI.

Noteikumu piemērošana tikai un vienīgi ASI un/vai OAP ir skaidri norādīta grozījumos, 
kurus atbilstoši tās ekskluzīvajai kompetencei iesniegusi Attīstības komiteja.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienībai būtu jāpieņem 
visaptverošs tādu instrumentu kopums, kuri 
attiecas uz daudzām ar ārējo darbību 
saistītām politikas jomām un kuru 
īstenošanai ir vajadzīgi īpaši kopīgi 
noteikumi un procedūras. Šajā kopumā 
ietilpst: Attīstības sadarbības instruments 
(ASI), Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments (EDCI), Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (EKI), 
Stabilitātes instruments (SI), Instruments 
sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC), 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 

(1) Eiropas Savienībai būtu jāpieņem 
visaptverošs tādu instrumentu kopums, kuri 
attiecas uz daudzām ar ārējo darbību 
saistītām politikas jomām un kuru 
īstenošanai būtu noderīgi īpaši kopīgi 
noteikumi un procedūras. Šajā kopumā 
ietilpst: Attīstības sadarbības instruments 
(ASI), Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments (EDCI), Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (EKI), 
Stabilitātes instruments (SI), Instruments 
sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC), 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
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(PPI) un Partnerības instruments (PI). (PPI) un Partnerības instruments (PI).

Or. en

Pamatojums

Kopīgu noteikumu pieņemšana nav juridiski noteikts pienākums — ja šādu noteikumu nav, tas 
nenozīmē, ka instrumentu darbība tiks neizbēgami traucēta. Tāpēc kopīgi noteikumi būtu 
jāpiemēro, kur vien tas ir iespējams, tomēr nodrošinot pietiekamu elastību, lai katru 
instrumentu, ņemot vērā tā specifiku un mērķus, varētu izmantot atbilstīgi tā īpašajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumi, ar ko regulē šo instrumentu 
izmantošanu, parasti paredz, ka darbībām, 
ko var finansēt no minēto instrumentu 
līdzekļiem, ir jābūt definētām daudzgadu 
provizoriskajā programmā, kurā ir noteikts 
regulējums, kā ietvaros būtu jāpieņem ar 
finansēšanu saistītie lēmumi atbilstīgi 
Finanšu regulai un procedūrām, kuras 
paredzētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas 
un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. 

(2) Noteikumi, ar ko regulē šo instrumentu 
izmantošanu, parasti paredz, ka darbībām, 
ko var finansēt no minēto instrumentu 
līdzekļiem, ir jābūt definētām daudzgadu 
stratēģiskajā programmā, kurā ir noteikts 
regulējums, kā ietvaros būtu jāpieņem ar 
finansēšanu saistītie lēmumi saskaņā ar
Finanšu regulu un — attiecībā uz 
plānošanas un īstenošanas lēmumiem —
atbilstīgām procedūrām, kuras paredzētas 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 290. un 291. pantā.

Or. en

Pamatojums

Plānošanas lēmumi, kas pēc būtības pa daļai ir politiski, jāatšķir no lēmumiem, kas attiecas 
tikai uz īstenošanu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dokumenti, kuros plašā nozīmē ir 
definēti katras finanšu programmas 
mērķi, prioritātes, iecerētie rezultāti un 
piešķirtie līdzekļi, ir stratēģiskie 
plānošanas dokumenti. Lai palielinātu to 
pieņemšanas un pārskatīšanas elastību un 
efektivitāti, pilnvaru deleģēšana būtu 
jāuztic Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Plānošanas lēmumi, kas pēc būtības pa daļai ir politiski (tāpēc to pieņemšanā jāiesaista 
likumdevēji), jāatšķir no lēmumiem, kas attiecas tikai uz īstenošanu. Plānošanas lēmumu 
redakcijas pamatā ir Priekšsēdētāju konferences 2010. gada 9. septembra lēmums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lēmumi par finansējumu būtu 
jāsagatavo gada vai daudzgadu rīcības 
programmu veidā, vai kā atsevišķi 
pasākumi gadījumā, ja tos pieņem pēc 
daudzgadu provizoriskajā programmā 
paredzētās plānošanas, un kā īpaši 
pasākumi neparedzētu, bet pamatotu 
vajadzību gadījumā, vai kā atbalsta 
pasākumi.

(3) Lēmumi par finansējumu būtu 
jāsagatavo gada vai divgadu rīcības 
programmu veidā vai kā atsevišķi 
pasākumi gadījumā, ja tos pieņem pēc 
daudzgadu stratēģiskajā programmā 
paredzētās plānošanas, un kā īpaši 
pasākumi neparedzētu, bet pamatotu 
vajadzību gadījumā, vai kā atbalsta 
pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Galvenie īstenošanas dokumenti pašreiz spēkā esošajā instrumentu kopumā ir gada rīcības 
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programmas. Akceptējot Komisijas prasību pēc lielākas elastības, jāatrod līdzsvars starp 
parlamentārās uzraudzības nepieciešamību (ko vieglāk īstenot ar pasākumiem īsākā laika 
periodā) un elastību, ko vēlas panākt Komisija. Rīcības programmas perioda pagarināšana 
no viena (kā tas ir pašreizējā ASI) uz diviem gadiem ir pieņemams kompromiss.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ņemot vērā šo īstenošanas aktu 
politikas plānošanu vai finanšu izpildes 
raksturu, jo īpaši to ietekmi uz budžetu, to 
pieņemšanai kopumā būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, izņemot neliela 
finansiālā apjoma pasākumus. Tomēr 
pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar 
vajadzību pēc ātras Savienības reakcijas 
nenovēršami steidzamu iemeslu dēļ 
Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties 
piemērojami īstenošanas akti.

(4) Ņemot vērā šo īstenošanas aktu finanšu 
izpildes raksturu, jo īpaši to ietekmi uz 
budžetu, to pieņemšanai parasti būtu 
jāizmanto pārbaudes procedūra, izņemot 
atsevišķus pasākumus, īpašus pasākumus 
un atbalsta pasākumus, kuru finansiālais 
apjoms nepārsniedz EUR 10 miljonus.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pieņemot atsevišķus pasākumus, 
īpašus pasākumus un atbalsta 
pasākumus, kuru finansiālais apjoms 
nepārsniedz EUR 10 miljonus, parasti 
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būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos 
saistībā ar vajadzību pēc ātras Savienības 
reakcijas nenovēršami steidzamu iemeslu 
dēļ Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties 
piemērojami īstenošanas akti.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lēmumos par finansējumu katras 
darbības apraksts, norādot tās mērķus, 
galvenos pasākumus, iecerētos rezultātus, 
iespējamo budžetu un laika grafiku, kā arī 
darbības rezultātu uzraudzības 
pasākumus, būtu jāapstiprina atbilstīgi 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 noteiktajām 
procedūrām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais teksts var radīt neskaidrību attiecībā uz plānošanas un īstenošanas 
līmeni.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecībā uz finanšu instrumentu 
īstenošanu, ja darbības pārvaldība ir 
uzticēta starpniekam, Komisijas lēmumā 
jāietver īpaši noteikumi par riska dalīšanu, 
atlīdzību par īstenošanu atbildīgajiem 
starpniekiem, līdzekļu izmantošanu un 
atkārtotu izmantošanu, kā arī iespējamo 
peļņu.

(6) Attiecībā uz finanšu instrumentu 
īstenošanu, ja darbības pārvaldība ir 
uzticēta starpniekam, Komisijas lēmumā 
jāietver īpaši noteikumi par riska dalīšanu, 
pārredzamību, atlīdzību par īstenošanu 
atbildīgajiem starpniekiem, līdzekļu 
izmantošanu un atkārtotu izmantošanu, kā 
arī iespējamo peļņu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai gan ar Savienības ārējo palīdzību 
saistītās finanšu vajadzības pieaug, 
Savienības ekonomiskā un budžeta 
situācija ierobežo šādai palīdzībai 
pieejamos līdzekļus. Tāpēc Komisijai 
jācenšas pieejamos resursus izlietot 
visefektīvākajā veidā, jo īpaši izmantojot 
finanšu instrumentus, kam piemīt sviras 
efekts. Šādu sviras efektu var kāpināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot ar 
finanšu instrumentu palīdzību ieguldītos un 
radītos līdzekļus.

(8) Lai gan ar Savienības ārējo palīdzību 
saistītās finanšu vajadzības pieaug, 
Savienības ekonomiskā un budžeta 
situācija ierobežo šādai palīdzībai 
pieejamos līdzekļus. Tāpēc Komisijai 
jācenšas pieejamos resursus izlietot 
visefektīvākajā veidā, jo īpaši izmantojot 
finanšu instrumentus, kam piemīt sviras 
efekts. Šādu sviras efektu var kāpināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot ar 
finanšu instrumentu palīdzību ieguldītos un 
radītos līdzekļus. Šis sviras efekts ir 
skaidri jāparāda īpaši tiem instrumentiem, 
kas nodrošina oficiālo attīstības palīdzību 
vai klimata pārmaiņu apkarošanas 
finansējumu. Šādos gadījumos ar 
piesaistītajiem līdzekļiem noteikti 
jāveicina nabadzības izskaušana un tie 
jāsaskaņo ar palīdzības efektivitātes 
principiem vai, attiecībā uz klimata 
pārmaiņu apkarošanas finansējumu, ar 



PA\902163LV.doc 9/36 PE489.521v01-00

LV

ANO Vispārējā konvencijā par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) noteiktajām 
prioritārajām jomām un saistībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka noteikumos par atbalsta atsaistīšanu, 
izmantojot ASI, ir ievērotas ESAO/APK pamatnostādnes, kuras ES ir apņēmusies piemērot.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
apņemšanos trešajā un ceturtajā Augsta 
līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti 
(2008. gadā Akrā un 2011. gadā Busanā) 
un ESAO/APK ieteikumu par OAP 
atsaistīšanu vismazāk attīstītajām valstīm 
un lielu parādu apgrūtinātām 
nabadzīgām valstīm, Komisijai, cik vien 
iespējams, būtu jāatsaista Eiropas 
Savienības sniegtais atbalsts un 
jāpastiprina tās iepirkuma un līgumu 
piešķiršanas procedūru de facto atklāšana 
un pārredzamība, jo īpaši to, kurās 
izmanto novatoriskus finansēšanas 
mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Savienības starptautiskās darbības 
virzītājspēks ir principi, kuri ir 
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iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un 
paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt 
visā pasaulē, proti, demokrātija, 
tiesiskums, universāls un nedalāms 
cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, 
cilvēka cieņas neaizskaramība, 
vienlīdzības un solidaritātes princips, kā 
arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu un starptautisko tiesību 
ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Savienības ārējai darbībai, kas veikta 
šo instrumentu ietvaros, būtu jāparādās 
kā konkrētām izmaiņām partnervalstīs. Ja 
iespējams, šīs izmaiņas būtu jāpārbauda 
un jānovērtē, balstoties uz 
iepriekšnoteiktiem, skaidriem, 
pārredzamiem un izmērāmiem rādītājiem, 
kas tieši saistīti ar katra instrumenta 
mērķiem, un ņemot vērā LESD 208. pantā 
noteiktās Savienības saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8d) Lai optimizētu instrumentu ietekmi 
un nodrošinātu, ka pieejamos resursus 
cenšas izmantot pēc iespējas efektīvāk, 
Komisijas divgadu ziņojumā, ņemot vērā 
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attiecīgos Līguma noteikumus, cita starpā 
būtu jānovērtē visu to instrumentu 
papildināmība, sinerģija un savstarpējā 
pastiprināšana, kuri tiek finansēti no 
attiecīgās budžeta pozīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai nodrošinātu pamanāmu 
Savienības palīdzību saņēmējvalstu un 
Savienības iedzīvotājiem, būtu jāveic 
atbilstoši un mērķtiecīgi informācijas un 
komunikācijas pasākumi ar valsts, 
reģionālo un vietējo plašsaziņas līdzekļu 
vai attiecīgā gadījumā jebkādu citu 
piemērotu līdzekļu starpniecību. Šajā 
saistībā Komisijai ciešā sadarbībā ar 
saņēmējiem ir jānosaka atbilstošas 
obligātās prasības un jāuzrauga to 
ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā ir paredzēti noteikumi un 
nosacījumi Savienības finanšu palīdzības 
sniegšanai darbībām, tostarp rīcības 
programmām un citiem pasākumiem,
šādu instrumentu ietvaros: Attīstības 
sadarbības instruments (ASI), Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instruments 

1. Šajā regulā ir paredzēti noteikumi un 
nosacījumi Savienības finanšu palīdzības 
sniegšanai darbībām šādu instrumentu 
ietvaros: Attīstības sadarbības instruments 
(ASI), Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments (EDCI), Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (EKI), 



PE489.521v01-00 12/36 PA\902163LV.doc

LV

(EDCI), Eiropas kaimiņattiecību
instruments (EKI), Stabilitātes instruments 
(SI), Instruments sadarbībai kodoldrošības 
jomā (INSC), Pirmspievienošanās 
palīdzības instruments (PPI) un Partnerības 
instruments (PI), turpmāk arī kopā —
„instrumenti” un atsevišķi —
„piemērojamais instruments”.

Stabilitātes instruments (SI), Instruments 
sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC), 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(PPI) un Partnerības instruments (PI), 
turpmāk arī kopā — „instrumenti” un 
atsevišķi — „piemērojamais instruments”.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažādu dokumentu nosaukumi un saturs (gan plānošanas, gan īstenošanas līmenī) 
katram instrumentam atšķiras, vēlams nenorādīt konkrēta dokumentu veida nosaukumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka pasākumi tiek 
veikti atbilstīgi piemērojamā instrumenta 
mērķiem un, ievērojot efektīvu Savienības 
finansiālo interešu aizsardzību. Finanšu 
palīdzība, ko sniedz, pamatojoties uz 
instrumentiem, ir saskanīga ar Finanšu 
regulā paredzētajiem noteikumiem un 
procedūrām, kuri nodrošina tiesisko un 
finansiālo pamatregulējumu to īstenošanai.

2. Komisija nodrošina, ka pasākumi tiek 
veikti atbilstīgi piemērojamā instrumenta 
mērķiem un tajā paredzētajiem īpašajiem 
noteikumiem un atkāpēm, kā arī ievērojot 
efektīvu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību. Finanšu palīdzība, ko sniedz, 
pamatojoties uz instrumentiem, ir 
saskanīga ar Finanšu regulā paredzētajiem 
noteikumiem un procedūrām, kuri 
nodrošina tiesisko un finansiālo 
pamatregulējumu to īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Kopīgi noteikumi būtu jāpiemēro, kur vien tas ir iespējams, tomēr nodrošinot pietiekamu 
elastību, lai katru instrumentu, ņemot vērā tā specifiku un mērķus, varētu izmantot atbilstīgi 
tā īpašajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot šo regulu, Komisija, ņemot 
vērā katra pasākuma raksturu, attiecīgos 
gadījumos un kur iespējams, atbalsta 
elastīgāko procedūru izmantojumu, lai 
nodrošinātu efektīvu un optimālu 
ieviešanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo pats par sevi saprotams, ka Komisijai jāievēro procedūras, kas noteiktas 
vai nu šajā regulā, vai piemērojamajā instrumentā, vai Finanšu regulā. Skaidrs, ka, pastāvot 
izvēlei, Komisijai būtu jāizvēlas elastīgākā procedūra. Saglabājot šo punktu, rastos iespaids, 
ka likumdevējs piekrīt Komisijai piešķirt papildu rīcības brīvību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visa veida darbības un finansēšanas 
metodes, kas minētas šajā regulā attiecībā 
uz programmu, projektu, atsevišķu vai 
īpašu pasākumu un atbalsta pasākumu 
finansēšanu un īstenošanu, un jebkādi 
citi finansiāli izdevumi ASI ietvaros atbilst 
šajā instrumentā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to atbilstību OAP saskaņā ar 
ESAO/APK noteiktajiem atbilstības 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā uz ASI attiecas noteikumu kopums, ko ESAO/APK ietvaros pieņēmuši starptautiskie 
līdzekļu devēji un kas veido tiesību aktu kopumu attīstības sadarbības jomā, kurš saskaņā ar 
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LESD 208. pantu ES ir jāievēro un kurš ne vienmēr ir piemērojams citiem šajā regulā 
paredzētajiem instrumentiem, šis precizējums ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rīcības programmu, atsevišķu pasākumu 
un īpašu pasākumu pieņemšana

Stratēģisko plānošanas dokumentu, 
īstenošanas dokumentu, atsevišķu 
pasākumu un īpašu pasākumu pieņemšana

Or. en

Pamatojums

No vienas puses, stratēģiskie plānošanas dokumenti jānorāda kā atsevišķa kategorija, bet, no 
otras puses, ja iespējams, vēlams norādīt dokumentu veidu, nevis nosaukumu, jo dažādu 
dokumentu nosaukumi un saturs (gan plānošanas, gan īstenošanas līmenī) katram 
instrumentam var atšķirties.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – -1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dokumenti, kuros plašā nozīmē ir 
definēti katras finanšu programmas 
mērķi, prioritātes, iecerētie rezultāti un 
piešķirtie līdzekļi, ir stratēģiskie 
plānošanas dokumenti.

Or. en

Pamatojums

Plānošanas lēmumi, kas pēc būtības pa daļai ir politiski (tāpēc to pieņemšanā jāiesaista 
likumdevēji), jāatšķir no lēmumiem, kas attiecas tikai uz īstenošanu. Svarīgu plānošanas 
lēmumu redakcijas pamatā ir Priekšsēdētāju konferences 2010. gada 9. septembra lēmums. 
Noteikums, ka šiem elementiem jābūt ikvienā finanšu programmā, ir iekļauts Priekšsēdētāju 
konferences lēmuma nosaukumā.



PA\902163LV.doc 15/36 PE489.521v01-00

LV

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – -1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot konkrētu instrumentu 
noteikumus, stratēģiskos plānošanas 
dokumentus pieņem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Īpašie noteikumi attiecībā uz 
deleģēšanas īstenošanu ir definēti 
konkrētajos instrumentos. Pilnvaru 
deleģēšanā ir paredzēts noteikums par 
steidzamības procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar teikumu „Neskarot...” ievieš noteikumu, kas konkrētiem instrumentiem ļauj pieņemt 
stratēģiskus plānošanas lēmumus, izmantojot koplēmuma procedūru kā alternatīvu deleģēto 
aktu procedūrai (saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences jaunāko lēmumu)..

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – -1. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēšanas ilgumu nosaka katram 
instrumentam atsevišķi, bet tas 
nepārsniedz instrumentu vidusposma 
pārskatīšanas termiņu, kas noteikts šīs 
regulas 16. pantā.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas ilguma ierobežošana ar instrumentu vidusposma pārskatīšanas termiņu liek 
Komisijai vidusposmā iesniegt tiesību akta priekšlikumu par deleģēto aktu ilguma 
pagarināšanu, tādējādi dodot iespēju Parlamentam un Padomei vajadzības gadījumā ieviest 
grozījumus, lai uzlabotu instrumentu darbību.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija attiecīgos gadījumos pieņem 
gada vai daudzgadu rīcības programmas, 
pamatojoties uz indikatīvās plānošanas 
dokumentiem, kas minēti piemērojamā 
instrumentā.

1. Komisija pieņem gada vai divgadu
rīcības programmas, pamatojoties uz un 
saskaņā ar stratēģiskajiem plānošanas 
dokumentiem, kas definēti 2. panta -
1.a punktā.

Or. en

Pamatojums

Visiem īstenošanas pasākumiem pēc definīcijas jābūt balstītiem uz un saskaņotiem ar 
plānošanas lēmumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumos, jo īpaši tad, ja 
rīcības programma vēl nav pieņemta, 
Komisija, pamatojoties uz indikatīvās
plānošanas dokumentiem, var pieņemt 
atsevišķus pasākumus atbilstīgi tiem 
pašiem noteikumiem un procedūrām, ko 
piemēro rīcības programmu gadījumā.

Izņēmuma gadījumos, ja rīcības
programma vēl nav pieņemta, Komisija, 
pamatojoties uz un saskaņā ar 
stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem, 
kas definēti 2. panta -1.a punktā, var 
pieņemt atsevišķus pasākumus atbilstīgi 
tiem pašiem noteikumiem un procedūrām, 
ko piemēro rīcības programmu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Visiem īstenošanas pasākumiem pēc definīcijas jābūt balstītiem uz un saskaņotiem ar 
plānošanas lēmumiem.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neparedzētos, bet pienācīgi pamatotos 
gadījumos, apstākļos vai saistību dēļ
Komisija var pieņemt īpašus pasākumus, 
kas nav atrunāti indikatīvās plānošanas 
dokumentos. Īpašus pasākumus drīkst 
izmantot arī, lai atvieglotu pāreju no 
ārkārtas palīdzības uz ilgtermiņa attīstības
darbībām, tostarp pasākumiem nolūkā 
labāk sagatavot cilvēkus atkārtotu krīžu 
pārvarēšanai.

Īpašos un neparedzētos, bet pienācīgi 
pamatotos apstākļos Komisija var pieņemt 
īpašus pasākumus, kas nav atrunāti 
stratēģiskajos plānošanas dokumentos. 
Īpašus pasākumus drīkst izmantot arī, lai 
atvieglotu pāreju no ārkārtas uz ilgtermiņa 
darbībām.

Or. en

Justification
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1. pantā noteiktās rīcības 
programmas un atsevišķos pasākumus, 
kam Savienības finanšu palīdzība 
pārsniedz EUR 10 miljonus, un īpašos 
pasākumus, kuriem Savienības palīdzība 
pārsniedz EUR 30 miljonus, pieņem 
atbilstīgi 15. panta 3. punktā minētajai 

2. Šā panta 1. punktā un šīs regulas 
3. pantā noteiktās rīcības programmas¸
atsevišķos pasākumus, īpašos pasākumus 
un atbalsta pasākumus, kam Savienības 
finanšu palīdzība pārsniedz 
EUR 10 miljonus, pieņem atbilstīgi 
15. panta 3. punktā minētajai pārbaudes 



PE489.521v01-00 18/36 PA\902163LV.doc

LV

pārbaudes procedūrai. procedūrai.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķos pasākumus, īpašos pasākumus 
un atbalsta pasākumus, kam Savienības 
finanšu palīdzība nepārsniedz 
EUR 10 miljonus, pieņem atbilstīgi 
15. panta 2. punktā minētajai 
konsultēšanās procedūrai.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī procedūra nav jāpiemēro rīcības 
programmām un pasākumiem, kuru 
finansējums nesasniedz minētos sliekšņus, 
un to nebūtiskiem grozījumiem. Nebūtiski 
grozījumi ir tehniskas korekcijas, 
piemēram, pagarinot īstenošanas periodu, 
no jauna piešķirot līdzekļus prognozētajā 
budžetā vai palielinot vai samazinot 
budžeta apjomu mazāk nekā par 20 % no 
sākotnējā budžeta apjoma, ja šādi 
grozījumi būtiski neietekmē sākotnējos 
rīcības programmas vai pasākuma mērķus.
Šādā gadījumā par rīcības programmām un 
pasākumiem, kā arī to nebūtiskiem 
grozījumiem mēneša laikā pēc to 
pieņemšanas paziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Šī procedūra nav jāpiemēro to rīcības 
programmu un pasākumu nebūtiskiem 
grozījumiem, kuru finansējums nesasniedz 
minētos sliekšņus. Nebūtiski grozījumi ir 
tehniskas korekcijas, piemēram, pagarinot 
īstenošanas periodu, no jauna piešķirot 
līdzekļus prognozētajā budžetā vai 
palielinot vai samazinot budžeta apjomu 
mazāk nekā par 20 % no sākotnējā budžeta 
apjoma, ja šādi grozījumi būtiski 
neietekmē sākotnējos rīcības programmas 
vai pasākuma mērķus. Šādā gadījumā par 
rīcības programmām un pasākumiem, kā 
arī to nebūtiskiem grozījumiem divu 
nedēļu laikā pēc to pieņemšanas paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Komisijai maksimālu elastību, likumdevēji nekavējoties jāinformē par šā 
punkta piemērošanu (arī tāpēc, lai tie būtu informēti, sazinoties ar attiecīgajiem vēlētājiem). 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un 
steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, krīzes,
pēckrīzes un nestabilitātes situācijā vai, 
pastāvot demokrātijas, tiesiskuma 
principa, cilvēktiesību vai pamatbrīvību 
apdraudējumam, Komisija drīkst pieņemt 
īstenošanas aktus, kas jāpiemēro 
nekavējoties, tostarp spēkā esošu rīcības 

3. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un 
steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, 
militārās, institucionālās vai humanitārās 
krīzes vai demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību vai pamatbrīvību 
apdraudējuma gadījumā, Komisija drīkst 
pieņemt īstenošanas aktus, kas jāpiemēro 
nekavējoties, tostarp spēkā esošu rīcības 
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programmu grozījumus un pasākumus
atbilstīgi procedūrai, kura noteikta 
15. panta 4. punktā.

programmu un pasākumu grozījumus 
atbilstīgi procedūrai, kura noteikta 
15. panta 4. punktā. Komisija informē 
Eiropas Parlamentu par savu lēmumu 24 
stundu laikā no īstenošanas akta 
pieņemšanas.

Or. en

Justification
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Projekta līmenī veic piemērotu vides 
pētījumu, tostarp par klimata pārmaiņām 
un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kā 
arī attiecīgos gadījumos ietekmes uz vidi 
novērtējumu videi jutīgiem projektiem, jo 
īpaši svarīgiem jauniem infrastruktūras 
objektiem. Ja nepieciešams, nozaru 
programmu īstenošanā izmanto stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Nodrošina 
vides novērtējumā ieinteresēto personu 
iesaistīšanos un sabiedrībai pieejamus 
rezultātus.

4. Projekta līmenī veic piemērotu vides 
pētījumu, tostarp par klimata pārmaiņām 
un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kā 
arī attiecīgos gadījumos ietekmes uz vidi 
novērtējumu videi jutīgiem projektiem, jo 
īpaši jauniem infrastruktūras objektiem. Ja 
nepieciešams, nozaru programmu 
īstenošanā izmanto stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu. Nodrošina vides 
novērtējumā ieinteresēto personu 
iesaistīšanos un sabiedrībai pieejamus 
rezultātus. Projekta līmenī novērtē arī 
ietekmi uz attīstību, lai nodrošinātu, ka 
projektu izstrādē un atlasē tiek efektīvi 
iekļauti attīstības politikas saskaņotības 
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un palīdzības efektivitātes principi.

Or. en

Pamatojums

1. Vārdu „svarīgiem” vēlams svītrot, jo tas šajā regulā rada zināmas patvaļības risku.

2. Saskaņā ar LESD 208. pantu „politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība 
ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā”.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējums var segt 
izdevumus, kuri paredzēti instrumentu 
īstenošanai un mērķu sasniegšanai, tostarp 
saistībā ar administratīvo atbalstu, kas 
saistīts ar īstenošanai nepastarpināti 
vajadzīgajiem sagatavošanas, pārbaudes, 
pārraudzības un novērtēšanas pasākumiem, 
kā arī izdevumus, kuri rodas Savienības 
delegācijām, lai nodrošinātu administratīvo 
atbalstu, kas vajadzīgs instrumentu ietvaros 
finansēto darbību pārvaldībai.

1. Savienības finansējums var segt 
izdevumus, kuri paredzēti instrumentu 
īstenošanai un mērķu sasniegšanai; tas 
attiecas uz administratīvo atbalstu, kas 
saistīts ar īstenošanai nepastarpināti 
vajadzīgajiem sagatavošanas, pārbaudes, 
pārraudzības un novērtēšanas pasākumiem, 
kā arī izdevumiem, kuri rodas Savienības 
delegācijām, lai nodrošinātu administratīvo 
atbalstu, kas vajadzīgs instrumentu ietvaros 
finansēto darbību pārvaldībai.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot Komisijai nepieciešamo elastību, lai īstenošanu pielāgotu mainīgajiem 
apstākļiem, nedrīkst pieļaut, ka Komisijas rīcības brīvība kļūst pilnīgi patvaļīga. Tāpēc pēc 
iespējas būtu jāizvairās no tādiem izteicieniem kā „cita starpā”, „tostarp” u. c.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja a), b) un c) apakšpunktā minētie 
pasākumi ir saistīti ar tā piemērojamā 

2. Ja a), b) un c) apakšpunktā minētie 
pasākumi ir saistīti ar tā piemērojamā 



PE489.521v01-00 22/36 PA\902163LV.doc

LV

instrumenta vispārējiem mērķiem, ko 
īsteno ar rīcības palīdzību, Savienības 
finansējums var segt:

instrumenta īpašajiem mērķiem, ko īsteno 
ar rīcības palīdzību, Savienības 
finansējums var segt:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka līdzekļus pēc iespējas izmanto katra instrumenta īpašo mērķu 
sasniegšanai, instrumenta ietvaros finansēto „sekundāro” pasākumu skaits būtu jāierobežo. 
To var panākt, ierobežojot to atbilstību instrumenta īpašo mērķu sasniegšanas atbalstam.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Palīdzības pasākumus var finansēt 
ārpus indikatīvās plānošanas dokumentu 
darbības jomas. Attiecīgos gadījumos 
Komisija pieņem palīdzības pasākumus 
saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo punktu Komisijai tiktu dota pārāk liela rīcības brīvība un visi finansēšanas noteikumi 
un prasības zaudētu jēgu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finanšu atbalstu cita starpā
var sniegt, izmantojot šādus Finanšu regulā 
paredzētus finansēšanas veidus:

1. Savienības finanšu atbalstu var sniegt, 
izmantojot šādus Finanšu regulā paredzētus 
finansēšanas veidus:

Or. en
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Pamatojums

Nodrošinot Komisijai nepieciešamo elastību, lai īstenošanu pielāgotu mainīgajiem 
apstākļiem, nedrīkst pieļaut, ka Komisijas rīcības brīvība kļūst pilnīgi patvaļīga. Tāpēc pēc 
iespējas būtu jāizvairās no tādiem izteicieniem kā „cita starpā”, „tostarp” u. c.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iemaksas Komisijas izveidotajos 
ieguldījumu fondos;

d) iemaksas Komisijas izveidotajos 
ieguldījumu fondos, ja vien šādas 
iemaksas no konkrēta instrumenta tiks 
izmantotas tikai šā instrumenta mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Finanšu regulu Savienības 
finanšu palīdzību var sniegt arī ar 
iemaksām starptautiskos, reģionālos vai 
valsts fondos, piemēram, fondos, ko 
izveidojušas vai pārvalda Eiropas 
Investīciju banka, starptautiskas 
organizācijas, dalībvalstis vai partnervalstis 
un reģioni, lai piesaistītu kopēju 
finansējumu no vairākiem līdzekļu 
piešķīrējiem, vai fondos, kurus izveidojis 
viens vai vairāki līdzekļu piešķīrēji nolūkā 
kopīgi īstenot projektus.

Saskaņā ar Finanšu regulu Savienības 
finanšu palīdzību var sniegt arī ar 
iemaksām starptautiskos, reģionālos vai 
valsts fondos, piemēram, fondos, ko 
izveidojusi vai pārvalda Eiropas Investīciju 
banka, starptautiskas organizācijas, 
dalībvalstis vai partnervalstis un reģioni, 
lai piesaistītu kopēju finansējumu no 
vairākiem līdzekļu piešķīrējiem, vai 
fondos, kurus izveidojis viens vai vairāki 
līdzekļu piešķīrēji nolūkā kopīgi īstenot 
projektus. Trešo valstu starptautisko 
finanšu iestāžu dalība ES finanšu 
ieguldījumu instrumentos, tādos kā 
apvienošanas mehānismi, ir atkarīga no 
tā, vai šīs iestādes ir pieņēmušas ES 
standartus un politiku un vai ES finanšu 
iestādēm ir nodrošināta piekļuve šo 
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iestāžu akcionāru līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā paredzēts iepriekš c) apakšpunktā un 
Finanšu regulas [...] pantā, finanšu 
palīdzību budžeta atbalsta veidā piešķir, 
tikai a) pamatojoties uz izmērāmiem 
mērķiem un darbības rādītājiem, b) ja 
valsts izdevumu pārvaldība partnervalstī 
ir pietiekami pārredzama, droša un 
efektīva un c) ja partnervalsts ir 
pieņēmusi pareizi formulētu nozares vai 
makroekonomikas politiku, ko tās 
galvenie līdzekļu piešķīrēji, tostarp 
attiecīgā gadījumā starptautiskās finanšu 
iestādes, ir novērtējuši atzinīgi. Pirms 
finansēšanas lēmuma apstiprināšanas 
Komisija pieprasa, lai partnervalsts 
valdība sniedz garantiju, ka tā veicinās vai 
ļaus Savienībai veicināt un atbalstīt 
centienus uzlabot valsts parlamentārās 
kontroles un revīzijas spējas, tostarp 
sabiedrības piekļuvi informācijai.

Or. en

Pamatojums

Noteikums „ja valsts izdevumu pārvaldība...”, kas jau paredzēts spēkā esošajā ASI 
(25. pants) un EKPI, jāizvirza kā nosacījums pantā par budžeta atbalstu, kā tas ir šajos spēkā 
esošajos instrumentos. Šis noteikums ir arī saskaņā ar 14. punktu Ārlietu padomes 14. maija 
secinājumos „Turpmāka pieeja saistībā ar ES budžeta atbalstu trešām valstīm”, un tas ir 
ietverts arī Budžeta komitejas ziņojuma projektā par finanšu regulas pārskatīšanu, bet ne 
spēkā esošajā finanšu regulā. Tāpēc tas ir jāietver Kopējā īstenošanas regulā.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finanšu palīdzības sniegšana, 
izmantojot visus 1. punktā minētos 
finansēšanas veidus, ir atkarīga no 
saņēmēju apņemšanās izpildīt prasības, 
kas nodrošinās Savienības palīdzības 
pamanāmību. Šādas atbilstošas obligātās 
prasības Komisija nosaka ciešā sadarbībā 
ar saņēmējiem un uzrauga to ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā 
minētos finansēšanas veidus, kā arī šā 
panta 3. punktā minētās īstenošanas 
metodes izvēlas, balstoties uz to spēju 
nodrošināt konkrēto pasākumu mērķu 
sasniegšanu, cita starpā ņemot vērā 
pārbaužu izmaksas, administratīvo slogu 
un paredzamo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām tas ietver vienreizējo 
maksājumu, vienotu likmju un vienības 
standarta pašizmaksas izmantošanas 
izskatīšanu.

4. Šā panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā 
minētos finansēšanas veidus, kā arī šā 
panta 3. punktā minētās īstenošanas 
metodes izvēlas, balstoties uz to spēju 
nodrošināt pasākumu īpašo mērķu 
sasniegšanu, ņemot vērā pārbaužu 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. Attiecībā uz 
dotācijām tas ietver vienreizējo 
maksājumu, vienotu likmju un vienības 
standarta pašizmaksas izmantošanas 
izskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot Komisijai nepieciešamo elastību, lai īstenošanu pielāgotu mainīgajiem 
apstākļiem, nedrīkst pieļaut, ka Komisijas rīcības brīvība kļūst pilnīgi patvaļīga. Tāpēc pēc 
iespējas būtu jāizvairās no tādiem izteicieniem kā „cita starpā”, „tostarp” u. c.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmantojot 1. punktā vai 6. panta 
1. punktā minēto finansējuma veidu, 
Savienības un tās partneru sadarbību cita 
starpā var īstenot kā:

6. Izmantojot 1. punktā vai 6. panta 
1. punktā minēto finansējuma veidu, 
Savienības un tās partneru sadarbību var 
īstenot kā:

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot Komisijai nepieciešamo elastību, lai īstenošanu pielāgotu mainīgajiem 
apstākļiem, nedrīkst pieļaut, ka Komisijas rīcības brīvība kļūst pilnīgi patvaļīga. Tāpēc pēc 
iespējas būtu jāizvairās no tādiem izteicieniem kā „cita starpā”, „tostarp” u. c.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas preces un materiāli, kas iegādāti 
saskaņā ar iepirkuma līgumu vai dotāciju 
nolīgumu, kuru finansē šīs regulas ietvaros, 
piegādā no atbilstīgas izcelsmes valsts. 
Tomēr gadījumos, kad ir atļauts konkurss 
ar sarunu procedūru, preces un materiālus 
var piegādāt no jebkuras valsts. Šīs regulas 
piemērošanas nolūkā jēdziens „izcelsme” ir 
definēts atbilstīgajos Savienības tiesību 
aktos par izcelsmes noteikumiem muitas 
nolūkos.

4. Visas preces un materiālus, tostarp 
preces, būvdarbus un pakalpojumus, uz 
kuriem attiecas ESAO/APK Laba 
iepirkumu prakse, kas iegādāti saskaņā ar 
iepirkuma līgumu vai dotāciju nolīgumu, 
kuru finansē šīs regulas ietvaros, piegādā 
no atbilstīgas izcelsmes valsts. Ja valsts, 
kas iekļauta ESAO OAP saņēmēju APK 
sarakstā, ir minētās dotācijas saņēmēja, 
tad automātiski būtu jāizmanto valsts 
iepirkuma sistēma. Tomēr gadījumos, kad 
ir atļauts konkurss ar sarunu procedūru, 
preces un materiālus var piegādāt no 
jebkuras valsts. Šīs regulas piemērošanas 
nolūkā jēdziens „izcelsme” ir definēts 
atbilstīgajos Savienības tiesību aktos par 
izcelsmes noteikumiem muitas nolūkos.

Or. en
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Pamatojums

Lai iepirkuma un līgumu piešķiršanas noteikumi atbilstu ESAO/APK 2001. un 2008. gada 
ieteikumiem par OAP atsaistīšanu vismazāk attīstītajām valstīm un lielu parādu apgrūtinātām 
nabadzīgām valstīm.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gadījumos, kad Finanšu regula attiecībā 
uz uzņēmēja izvēli paredz rīcības brīvību, 
prioritāte attiecīgos gadījumos ir vietējam 
un reģionālam valsts iepirkumam.

6. Gadījumos, kad Finanšu regula attiecībā 
uz uzņēmēja izvēli paredz rīcības brīvību, 
prioritāte ir vietējam un reģionālam valsts 
iepirkumam.

Or. en

Pamatojums

Lai iepirkuma un līgumu piešķiršanas noteikumi atbilstu ESAO/APK 2001. un 2008. gada 
ieteikumiem par OAP atsaistīšanu vismazāk attīstītajām valstīm un lielu parādu apgrūtinātām 
nabadzīgām valstīm.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atkāpjoties no visiem pārējiem 
noteikumiem, šajā sadaļā noteikto 
atbilstību var ierobežot attiecībā uz 
pieteikumu iesniedzēju valstspiederību, 
atrašanās vietu vai to veidu, ja tas 
vajadzīgs darbības veida un mērķu dēļ un 
tās efektīvai īstenošanai. Šādus 
ierobežojumus jo īpaši var piemērot 
dalībai līgumu piešķiršanas procedūrās 
pārrobežu sadarbības pasākumu 
gadījumā.

7. Izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos šajā sadaļā noteikto atbilstību 
var ierobežot attiecībā uz pieteikumu 
iesniedzēju valstspiederību, atrašanās vietu 
vai to veidu, ja tas vajadzīgs darbības īpašā 
veida un mērķu dēļ un tās efektīvai 
īstenošanai.

Or. en
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Pamatojums

Lai iepirkuma un līgumu piešķiršanas noteikumi atbilstu ESAO/APK 2001. un 2008. gada 
ieteikumiem par OAP atsaistīšanu vismazāk attīstītajām valstīm un lielu parādu apgrūtinātām 
nabadzīgām valstīm, atkāpēm jābūt pēc iespējas retam izņēmuma gadījumam.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komitejas (ESAO/APK) noteiktām
jaunattīstības valstīm un teritorijām, kas 
nav G 20 valstu grupas locekles, aizjūras 
zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas 
Padomes Lēmums [2001. gada 
27. novembra Lēmums 2001/822/EK];

c) Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komitejas (ESAO/APK) publicētajā OAP 
saņēmēju APK sarakstā iekļautajām
jaunattīstības valstīm un teritorijām, kā arī 
aizjūras zemēm un teritorijām, uz kurām 
attiecas Padomes Lēmums [2001. gada 
27. novembra Lēmums 2001/822/EK];

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ESAO/APK noteiktajām jaunattīstības 
valstīm, kas ir G 20 valstu grupas 
locekles, un citām valstīm un teritorijām, 
ja tās ir šajā pantā minēto instrumentu 

svītrots



PA\902163LV.doc 29/36 PE489.521v01-00

LV

ietvaros īstenotu Savienības finansētu 
darbību saņēmējas;

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ESAO/APK noteiktajās vismazāk 
attīstītajās valstīs īstenotu līgumu 
gadījumā — ESAO/APK dalībvalsts.

f) ESAO/APK publicētajā OAP saņēmēju 
APK sarakstā iekļautajās vismazāk 
attīstītajās valstīs un lielu parādu 
apgrūtinātās nabadzīgās valstīs (HIPC) 
īstenotu līgumu gadījumā — ESAO 
dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Lai iepirkuma un līgumu piešķiršanas noteikumi atbilstu APK 2001. un 2008. gada 
ieteikumiem par OAP atsaistīšanu vismazāk attīstītajām valstīm (LDC) un HIPC, šim 
noteikumam jāattiecas uz ESAO (nevis ESAO/APK) dalībvalstīm, jo ESAO/APK atsaistītās 
palīdzības definīcija ietver visu ESAO dalībvalstu (ne tikai APK, jo ne visas ESAO 
dalībvalstis ir APK dalībvalstis) atbilstību. Lai atbilstu šiem ieteikumiem, noteikumam 
jāattiecas arī uz HIPC īstenoto līgumu gadījumu.
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) valstīm ir tradicionāli ekonomiskie, 
tirdzniecības vai ģeogrāfiskie sakari ar 
kaimiņu saņēmējvalstīm vai

a) valstīm ir tradicionāli ekonomiskie, 
tirdzniecības vai ģeogrāfiskie sakari ar 
kaimiņu saņēmējvalstīm vai reģioniem vai

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pastāvīgi pārrauga un pārskata 
savas darbības, kā arī novērtē nozaru 
politiku un darbību īstenošanas rezultātus 
un plānošanas efektivitāti, attiecīgos 
gadījumos veicot neatkarīgu ārēju 
novērtējumu, lai noskaidrotu, vai ir 
sasniegti mērķi, un lai tā spētu sagatavot 
ieteikumus nolūkā uzlabot turpmākās 
darbības.

1. Komisija pastāvīgi pārrauga un pārskata 
savas darbības, kā arī novērtē nozaru 
politiku un darbību īstenošanas rezultātus 
un plānošanas efektivitāti, attiecīgos 
gadījumos veicot neatkarīgu ārēju 
novērtējumu, lai noskaidrotu, vai ir 
sasniegti mērķi, un lai tā spētu sagatavot 
ieteikumus nolūkā uzlabot turpmākās 
darbības. Šo novērtējumu veic, balstoties 
uz iepriekšnoteiktiem, skaidriem, 
pārredzamiem un izmērāmiem rādītājiem.
Ņems vērā Eiropas Parlamenta vai 
Padomes priekšlikumus attiecībā uz 
neatkarīgu ārējo vērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Teikums „Ņems vērā Eiropas Parlamenta...” jau ir iekļauts spēkā esošajā ASI (33. pants 
„Vērtēšana”).
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija informēšanas nolūkā nosūta 
tās novērtējuma ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Dalībvalstis var 
pieprasīt apspriešanos par konkrētiem 
novērtējumiem 15. pantā minētajās 
komitejās. Rezultātus izmantos kā 
atgriezenisko saiti programmas izstrādē un 
resursu piešķiršanā.

2. Komisija nosūta tās novērtējuma 
ziņojumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Eiropas Parlaments un 
dalībvalstis var pieprasīt apspriešanos par 
konkrētiem novērtējumiem 15. pantā 
minētajās komitejās. Rezultātus izmantos 
kā atgriezenisko saiti programmas izstrādē 
un resursu piešķiršanā.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī EP nav pārvaldības komiteju loceklis, tam jābūt tiesīgam iesniegt novērtējumus 
izskatīšanai šajās komitejās.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo regulu sniegtās Savienības 
palīdzības novērtēšanas posmā Komisija 
atbilstīgi iesaistīs visas ieinteresētās 
personas.

3. Saskaņā ar šo regulu sniegtās Savienības 
palīdzības novērtēšanas posmā Komisija 
iesaista visas ieinteresētās personas, 
tostarp nevalstiskas struktūras un 
pašvaldības.

Or. en

Pamatojums

Nevalstisku struktūru un pašvaldību iekļaušana jau ir paredzēta spēkā esošajā ASI (33. pants 
„Vērtēšana”).
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divgadu ziņojums ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu — par 
finansētajiem pasākumiem, pārraudzības 
rezultātiem un novērtējuma uzdevumiem, 
attiecīgo partneru līdzdalību un budžeta 
saistību un maksājumu apropriāciju izpildi. 
Tajā novērtē Savienības finanšu palīdzības 
rezultātus, pēc iespējas plašāk izmantojot 
konkrētus un izmērāmus rādītājus 
attiecībā uz tās nozīmi instrumentu mērķu 
sasniegšanā.

2. Divgadu ziņojums ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu — par 
finansētajiem pasākumiem, pārraudzības 
rezultātiem un novērtējuma uzdevumiem, 
visu attiecīgo partneru līdzdalību un 
budžeta saistību un maksājumu 
apropriāciju izpildi. Tajā novērtē to 
instrumentu papildināmību un sinerģiju, 
kuri tiek finansēti no ES budžeta, un to 
dara, lai sasniegtu ikviena instrumenta 
mērķus, kā arī novērtē Savienības finanšu 
palīdzības rezultātus, balstoties uz 
iepriekšnoteiktiem, skaidriem, 
pārredzamiem un izmērāmiem rādītājiem.
Attiecībā uz ASI un visām ar klimata 
pārmaiņu novēršanu saistītām darbībām 
ziņojumā ir skaidri parādīts arī no privātā 
sektora piesaistīto līdzekļu sviras efekts, 
kā arī to ieguldījums nabadzības 
izskaušanā un saskaņotība ar palīdzības 
efektivitātes principiem vai, attiecībā uz 
klimata pārmaiņu apkarošanas 
finansējumu, to atbilstība UNFCCC 
noteiktajām prioritārajām jomām un 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu kontekstā piešķirtajam 
finansējumam piemēro ikgadēju 
izsekošanas sistēmu, kas ir balstīta uz 
ESAO metodiku (“Rio politikas rādītāji”), 

Instrumentu kontekstā piešķirtajam 
finansējumam piemēro ikgadēju 
izsekošanas sistēmu, kas ir balstīta uz 
ESAO metodiku (“Rio politikas rādītāji”), 
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kura integrēta esošajā ES programmu 
darbības pārvaldības metodikā, lai noteiktu 
ar klimata politiku, bioloģisko 
daudzveidību un 2. panta 1. punktā 
minētajiem atsevišķajiem un īpašajiem 
pasākumiem saistīto izdevumu apjomu 
rīcības programmu līmenī, un to reģistrē 
novērtējumos un divgadu ziņojumos. 
Kopējo izdevumu ikgadēju novērtējumu 
saistībā ar klimata politiku un bioloģisko 
daudzveidību veic, pamatojoties uz 
pieņemtajiem indikatīvās plānošanas 
dokumentiem.

kura integrēta esošajā ES programmu 
darbības pārvaldības metodikā, lai noteiktu 
ar klimata politiku, bioloģisko 
daudzveidību un 2. panta 1. punktā 
minētajiem atsevišķajiem un īpašajiem 
pasākumiem saistīto izdevumu apjomu 
rīcības programmu līmenī, un to reģistrē 
novērtējumos un divgadu ziņojumos. 
Kopējo izdevumu ikgadēju novērtējumu 
saistībā ar klimata politiku un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī to līdzekļu atsevišķu 
aprēķināšanu, kurus piešķir un piešķirs 
jaunattīstības valstīm, lai atbilstīgi 
Savienības starptautiskajām saistībām 
mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un 
pielāgotos tām, veic, pamatojoties uz 
pieņemtajiem stratēģiskajiem plānošanas 
dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi dati pat klimata pārmaiņu apkarošanas finansējumu ir nepieciešami, lai likumdevēji 
varētu pārbaudīt, kā ES ir izpildījusi savu apņemšanos, ko tā pauda Kopenhāgenas klimata 
pārmaiņu konferencē (COP 15) 2009. gadā, proti, nodrošināt „jaunus un papildu līdzekļus”, 
lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgotos tām jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Investīciju bankas novērotājs 
piedalās komitejas darbā, kad izskata 
jautājumus, kas saistīti ar banku.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts lielākajā daļā spēkā esošo finanšu instrumentu.
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemtais lēmums ir spēkā pieņemtā vai 
grozītā dokumenta, rīcības programmas
vai pasākuma piemērošanas laikā.

Pieņemtais lēmums ir spēkā pieņemtajā vai 
grozītajā dokumentā, rīcības programmā
vai pasākumā norādītajā laikā, bet ne 
ilgāk kā sešus mēnešus no tā 
pieņemšanas.

Or. en

Justification

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu pārskatīšana un novērtēšana Instrumentu vidusposma pārskatīšana un 
novērtēšana

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī
Komisija pieņem ziņojumu par katra 
instrumenta mērķu sasniegšanu, izmantojot 
rezultātu un ietekmes rādītājus, ar ko 
nosaka resursu izmantojuma efektivitāti un 
instrumentu Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, ņemot vērā lēmumu par 
instrumentu ietvaros īstenoto darbību veidu 
atjaunošanu, grozīšanu vai pārtraukšanu. 
Turklāt ziņojumā aplūko vienkāršošanas 
mērogu, iekšējo un ārējo saskaņotību, visu 
mērķu aktualitāti, kā arī pasākumu sniegto 
ieguldījumu Savienības prioritāšu 
īstenošanā gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā visus 
konstatējumus un secinājumus par 
instrumentu ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā 2017. gada 31. martā 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz novērtējuma ziņojumu 
par katra instrumenta un šīs regulas 
īstenošanu pirmajos trijos gados un par 
mērķu sasniegšanu, izmantojot rezultātu un 
ietekmes rādītājus, ar ko nosaka resursu 
izmantojuma efektivitāti un instrumentu 
pievienoto vērtību, ņemot vērā lēmumu par 
instrumentu ietvaros īstenoto darbību veidu 
atjaunošanu, grozīšanu vai pārtraukšanu. 
Turklāt ziņojumā aplūko vienkāršošanas 
apjomu, iekšējo un ārējo saskaņotību, 
tostarp attīstības politikas saskaņotību, kā 
arī visu mērķu aktualitāti. Tajā ņem vērā 
visus konstatējumus un secinājumus par 
instrumentu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Justification
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda jaunās regulas spēkā esamības termiņš. Tam jāsakrīt ar jaunās DFS termiņu.


