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Grozījums Nr. 30
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tā kā 2013. gada 31. decembrī beigsies 
termiņš Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Regulai (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(PPI), un lai uzlabotu Savienības ārējās 
darbības efektivitāti, laikposmā no 2014. 
līdz 2020. gadam būtu jāsaglabā ārējās 
palīdzības plānošanas un sniegšanas 
regulējums. Savienības paplašināšanās 
politiku jāturpina atbalstīt, izmantojot 
īpašu finanšu instrumentu. Tāpēc 
jāatjauno Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments (PPI).

(2) Tā kā 2013. gada 31. decembrī beigsies 
termiņš Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Regulai (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(PPI), un lai uzlabotu Savienības ārējās 
darbības efektivitāti, laikposmā no 2014. 
līdz 2020. gadam būtu jāsaglabā ārējās 
palīdzības plānošanas un sniegšanas 
regulējums. Tāpēc jāatjauno 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(PPI).

Or. it

Grozījums Nr. 31
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tā kā 2013. gada 31. decembrī beigsies 
termiņš Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Regulai (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(PPI), un lai uzlabotu Savienības ārējās 
darbības efektivitāti, laikposmā no 2014. 
līdz 2020. gadam būtu jāsaglabā ārējās 
palīdzības plānošanas un sniegšanas 
regulējums. Savienības paplašināšanās 
politiku jāturpina atbalstīt, izmantojot īpašu 
finanšu instrumentu. Tāpēc jāatjauno 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(PPI).

(2) Tā kā 2013. gada 31. decembrī beigsies 
termiņš Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Regulai (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(PPI), un lai uzlabotu Savienības ārējās 
darbības efektivitāti, laikposmā no 2014. 
līdz 2020. gadam būtu jāsaglabā ārējās 
palīdzības plānošanas un sniegšanas 
regulējums. Turklāt būtu arī jāņem vērā 
Savienības faktiskais finansiālais 
stāvoklis, ko ietekmējusi finanšu un euro 
krīze. Savienības paplašināšanās politiku 
jāturpina atbalstīt, izmantojot īpašu un 
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ekonomisku finanšu instrumentu. Tāpēc 
jāatjauno Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments (PPI).

Or. de

Grozījums Nr. 32
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas valsts, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad tā apliecinājusi, ka atbilst dalības 
kritērijiem, kas noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā, 
ar nosacījumu, ka pievienošanās 
nepārsniedz Savienības spēju integrēt 
jauno dalībvalsti. Minētie kritēriji attiecas 
uz to iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu, minoritāšu tiesību ievērošanu 
un aizsardzību, ekonomikas attīstību, kurai 
jābūt pietiekamai, lai izturētu konkurences 
spiedienu iekšējā tirgū, un uz spēju 
uzņemties ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumus saskaņā ar Līgumiem.

(4) Eiropas valsts, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad tā pierādījusi, ka atbilst dalības 
kritērijiem, kas noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā, 
ar nosacījumu, ka pievienošanās 
nepārsniedz Savienības spēju integrēt 
jauno dalībvalsti. Minētie kritēriji attiecas 
uz to iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu, minoritāšu tiesību ievērošanu 
un aizsardzību, ekonomikas attīstību, kurai 
jābūt pietiekamai, lai izturētu konkurences 
spiedienu iekšējā tirgū, un uz spēju 
uzņemties ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 33
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas valsts, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad tā apliecinājusi, ka atbilst dalības 

(4) Eiropas valsts, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad tā apliecinājusi, ka atbilst dalības 



AM\898082LV.doc 5/30 PE486.211v01-00

LV

kritērijiem, kas noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā, 
ar nosacījumu, ka pievienošanās 
nepārsniedz Savienības spēju integrēt 
jauno dalībvalsti. Minētie kritēriji attiecas 
uz to iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību
ievērošanu, minoritāšu tiesību ievērošanu 
un aizsardzību, ekonomikas attīstību, kurai 
jābūt pietiekamai, lai izturētu konkurences 
spiedienu iekšējā tirgū, un uz spēju 
uzņemties ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumus saskaņā ar Līgumiem.

kritērijiem, kas noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā, 
ar nosacījumu, ka pievienošanās 
nepārsniedz Savienības spēju integrēt 
jauno dalībvalsti. Minētie kritēriji attiecas 
uz to iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu un diskriminācijas novēršanu, 
minoritāšu un neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu tiesību ievērošanu un aizsardzību, 
ekonomikas attīstību, kurai jābūt 
pietiekamai, lai izturētu konkurences 
spiedienu iekšējā tirgū, un uz spēju 
uzņemties ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai un Turcijai. Tā ir 
apstiprinājusi Eiropas perspektīvu 
Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, 
Serbijai, kā arī Kosovai, kuras tiek 
uzskatītas par potenciālajām 
kandidātvalstīm.

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai un Turcijai.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Jelko Kacin

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai un Turcijai. Tā ir 
apstiprinājusi Eiropas perspektīvu 
Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, 
Serbijai, kā arī Kosovai, kuras tiek 
uzskatītas par potenciālajām 
kandidātvalstīm.

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai, Turcijai un
Serbijai. Tā ir apstiprinājusi Eiropas 
perspektīvu Albānijai, Bosnijai un 
Hercegovinai, kā arī Kosovai, kuras tiek 
uzskatītas par potenciālajām 
kandidātvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Finansiālā palīdzība saskaņā ar šo 
regulu būtu jāpiešķir gan kandidātvalstīm, 
gan arī potenciālajām kandidātvalstīm 
(turpmāk „saņēmējvalstis”), kas norādītas 
šīs regulas pielikumā, neatkarīgi no to 
statusa.

(7) Finansiālā palīdzība saskaņā ar šo 
regulu būtu jāpiešķir kandidātvalstīm, kas 
norādītas šīs regulas pielikumā. Finansiālā 
palīdzība būtu jāpiešķir saskaņā ar 
principu „vairāk par vairāk” un „mazāk 
par mazāk”.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Finansiālā palīdzība saskaņā ar šo 
regulu būtu jāpiešķir gan kandidātvalstīm, 
gan arī potenciālajām kandidātvalstīm 
(turpmāk „saņēmējvalstis”), kas norādītas 

(7) Finansiālo palīdzību saskaņā ar šo 
regulu var piešķirt gan kandidātvalstīm, 
gan arī potenciālajām kandidātvalstīm 
(turpmāk „saņēmējvalstis”), kas norādītas 
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šīs regulas pielikumā, neatkarīgi no to 
statusa. 

šīs regulas pielikumā, neatkarīgi no to 
statusa. 

Or. it

Grozījums Nr. 38
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāveicina 
saņēmējvalstu ekonomiskā un sociālā 
attīstība, atbalstot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes darba kārtību 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un 
pakāpeniska atbilstības nodrošināšana 
Kopenhāgenas kritērijiem. Būtu jāstiprina 
saistība starp finansiālo palīdzību un 
vispārējo progresu, kas panākts 
pirmspievienošanās stratēģijas īstenošanā.

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un izskaust 
nelegālu imigrantu iekļūšanu ES. 
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmējvalstu 
ekonomiskā un sociālā attīstība, atbalstot 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes darba kārtību saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”, un pakāpeniska 
atbilstības nodrošināšana Kopenhāgenas 
kritērijiem. Būtu jāstiprina saistība starp 
finansiālo palīdzību un vispārējo progresu, 
kas panākts pirmspievienošanās stratēģijas 
īstenošanā. Ja pirmspievienošanās 
stratēģijas īstenošanas procesā pastāvīgi 
rodas problēmas, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības pamatvērtību ievērošanu, 
palīdzība ir jāpārstrukturē.

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāveicina 
saņēmējvalstu ekonomiskā un sociālā 
attīstība, atbalstot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes darba kārtību 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un 
pakāpeniska atbilstības nodrošināšana 
Kopenhāgenas kritērijiem. Būtu jāstiprina 
saistība starp finansiālo palīdzību un 
vispārējo progresu, kas panākts 
pirmspievienošanās stratēģijas īstenošanā.

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu, kā arī īstenot Eiropas sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sistēmu. 
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmējvalstu 
ekonomiskā un sociālā attīstība, atbalstot 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes darba kārtību saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”, un pakāpeniska 
atbilstības nodrošināšana Kopenhāgenas 
kritērijiem. Būtu jāstiprina saistība starp 
finansiālo palīdzību un vispārējo progresu, 
kas panākts pirmspievienošanās stratēģijas 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm jābūt labāk sagatavotām 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
šos jautājumus. Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būtu jāpalīdz 
paaugstināt ar klimatu saistīto izdevumu 
daļu Savienības budžetā vismaz līdz 20 %.

(9) Kandidātvalstīm jābūt labāk 
sagatavotām risināt globālās problēmas, 
piemēram, problēmas, kas saistītas ar 
ilgtspējīgu attīstību, un jāpielāgojas 
Savienības centieniem risināt šos 
jautājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm jābūt labāk sagatavotām 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
šos jautājumus. Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būtu jāpalīdz 
paaugstināt ar klimatu saistīto izdevumu 
daļu Savienības budžetā vismaz līdz 20 %.

(9) Kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm jābūt labāk sagatavotām 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
šos jautājumus. Lai veidotu jaunas 
iemaņas un prasmes, jāveic ieguldījumi 
cilvēkresursu jomā. Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būtu jāpalīdz 
paaugstināt ar klimatu saistīto izdevumu 
daļu Savienības budžetā vismaz līdz 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm jābūt labāk sagatavotām 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
šos jautājumus. Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būtu jāpalīdz 
paaugstināt ar klimatu saistīto izdevumu 
daļu Savienības budžetā vismaz līdz 20 %. 

(9) Kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm jābūt labāk sagatavotām 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību, klimata pārmaiņām un 
imigrāciju, un jāpielāgojas Savienības 
centieniem risināt šos jautājumus. 
Savienības palīdzībai saskaņā ar šo regulu 
būtu jāpalīdz paaugstināt ar klimatu saistīto 
izdevumu daļu Savienības budžetā vismaz 
līdz 20 %. 

Or. it

Grozījums Nr. 43
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina palīdzības atbilstība prasībām, 
saskaņotība un savstarpējā papildināmība, 
jo īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos.

(10) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina visu starptautisko 
organizāciju saņēmējvalstij piešķirtās
palīdzības veidu atbilstība prasībām, 
saskaņotība un savstarpējā papildināmība, 
jo īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu pievienošanās procesa 
un saskaņā ar šo regulu sniegtās finansiālās 
un tehniskās palīdzības saskaņotību un lai 
sasniegtu pievienošanās programmā 
noteiktos mērķus, Komisijai jāizveido 
vienota stratēģiskā sistēma 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
izmantošanai. Šajā sistēmā cita starpā būtu 
jāiekļauj to galveno pasākumu 
uzskaitījums, kurus var atbalstīt saskaņā ar 
šo regulu, un finansējuma piešķiršanas 
kritēriji. Vienotajai stratēģiskajai sistēmai 
jābūt atsauces materiālam valsts un 
starpvalstu stratēģijas dokumentu izstrādē.

(11) Lai nodrošinātu pievienošanās procesa 
un saskaņā ar šo regulu sniegtās finansiālās 
un tehniskās palīdzības saskaņotību un lai 
sasniegtu pievienošanās programmā 
noteiktos mērķus, Komisijai jāizveido 
vienota stratēģiskā sistēma 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
izmantošanai. Šā uzdevuma izpildē 
Komisiju varētu atbalstīt tās ES aģentūras 
un citas attiecīgās iestādes. Šajā sistēmā 
cita starpā būtu jāiekļauj to galveno 
pasākumu uzskaitījums, kurus var atbalstīt 
saskaņā ar šo regulu, un finansējuma 
piešķiršanas kritēriji. Vienotajai 
stratēģiskajai sistēmai jābūt atsauces 
materiālam valsts un starpvalstu stratēģijas 
dokumentu izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts 
un starpvalstu stratēģijas dokumentos, ko 
sadarbībā ar saņēmējvalstīm noteikusi 
Komisija Savienības daudzgadu finanšu 
shēmas laikam, pamatojoties uz to 
īpašajām vajadzībām un paplašināšanās 
programmu. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība, neskarot budžeta lēmējiestādes 
prerogatīvas, kā arī paredzamie līdzekļu 
piešķīrumi sadalījumā pa politikas jomām 
un pa gadiem, tostarp paredzamie ar 
klimatu saistītie izdevumi. Būtu jāparedz 

(12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts 
un starpvalstu stratēģijas dokumentos, ko 
sadarbībā ar saņēmējvalstīm noteikusi 
Komisija Savienības daudzgadu finanšu 
shēmas laikam, pamatojoties uz to 
īpašajām vajadzībām un paplašināšanās 
programmu. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība, neskarot budžeta lēmējiestādes 
prerogatīvas, kā arī paredzamie līdzekļu 
piešķīrumi sadalījumā pa politikas jomām 
un pa gadiem. Būtu jāparedz pietiekams 
elastīgums, lai nodrošinātu jaunās 
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pietiekams elastīgums, lai nodrošinātu 
jaunās vajadzības un sniegtu stimulus 
snieguma uzlabošanai. Stratēģijas 
dokumentiem būtu jānodrošina saskaņotība 
un atbilstība saņēmējvalstu centieniem, kas 
atspoguļoti to valsts budžetā, kā arī, tos 
izstrādājot, būtu jāņem vērā citu līdzekļu 
devēju sniegtais atbalsts. Lai ņemtu vērā 
iekšējos un ārējos apstākļus, daudzgadu 
indikatīvie stratēģijas dokumenti būtu 
atbilstīgi jāpārskata.

vajadzības un sniegtu stimulus snieguma 
uzlabošanai. Stratēģijas dokumentiem būtu 
jānodrošina saskaņotība un atbilstība 
saņēmējvalstu centieniem, kas atspoguļoti 
to valsts budžetā, kā arī, tos izstrādājot, 
būtu jāņem vērā citu līdzekļu devēju 
sniegtais atbalsts. Lai ņemtu vērā iekšējos 
un ārējos apstākļus, daudzgadu indikatīvie 
stratēģijas dokumenti būtu atbilstīgi 
jāpārskata.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts 
un starpvalstu stratēģijas dokumentos, ko 
sadarbībā ar saņēmējvalstīm noteikusi 
Komisija Savienības daudzgadu finanšu 
shēmas laikam, pamatojoties uz to 
īpašajām vajadzībām un paplašināšanās 
programmu. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība, neskarot budžeta lēmējiestādes 
prerogatīvas, kā arī paredzamie līdzekļu 
piešķīrumi sadalījumā pa politikas jomām 
un pa gadiem, tostarp paredzamie ar 
klimatu saistītie izdevumi. Būtu jāparedz 
pietiekams elastīgums, lai nodrošinātu 
jaunās vajadzības un sniegtu stimulus 
snieguma uzlabošanai. Stratēģijas 
dokumentiem būtu jānodrošina saskaņotība 
un atbilstība saņēmējvalstu centieniem, kas 
atspoguļoti to valsts budžetā, kā arī, tos 
izstrādājot, būtu jāņem vērā citu līdzekļu 
devēju sniegtais atbalsts. Lai ņemtu vērā 
iekšējos un ārējos apstākļus, daudzgadu 
indikatīvie stratēģijas dokumenti būtu 

(12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts 
un starpvalstu stratēģijas dokumentos, ko 
sadarbībā ar saņēmējvalstīm noteikusi 
Komisija Savienības daudzgadu finanšu 
shēmas laikam, pamatojoties uz to 
īpašajām vajadzībām un paplašināšanās 
programmu. Stratēģijas dokumentos būtu 
jānosaka politikas jomas, kurās jāsniedz 
palīdzība, neskarot budžeta lēmējiestādes 
prerogatīvas, kā arī paredzamie līdzekļu 
piešķīrumi sadalījumā pa politikas jomām 
un pa gadiem, tostarp paredzamie ar 
klimatu saistītie izdevumi. Būtu jāparedz 
pietiekams elastīgums, lai nodrošinātu 
jaunās vajadzības un sniegtu stimulus 
snieguma uzlabošanai un valsts un 
starptautisko investīciju apmēra 
palielināšanai nolūkā radīt kvalitatīvas 
darba vietas un vairot demokrātiju. 
Stratēģijas dokumentiem būtu jānodrošina 
saskaņotība un atbilstība saņēmējvalstu 
centieniem, kas atspoguļoti to valsts 
budžetā, kā arī, tos izstrādājot, būtu jāņem 
vērā citu līdzekļu devēju sniegtais atbalsts. 
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atbilstīgi jāpārskata. Lai ņemtu vērā iekšējos un ārējos 
apstākļus, daudzgadu indikatīvie stratēģijas 
dokumenti būtu atbilstīgi jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības interesēs ir palīdzēt 
saņēmējvalstīm to centienos īstenot 
reformas sistēmās, lai tās pielāgotu
Savienības sistēmām. Tā kā dalībvalstis 
nevar pilnīgi sasniegt šīs regulas mērķi un 
tā kā to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šīs 
regulas darbības jomā ietverts tikai tas, kas 
vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(13) Savienības interesēs ir palīdzēt 
saņēmējvalstīm to centienos īstenot 
reformas sistēmās, lai tās pakāpeniski
pielīdzinātu Savienības sistēmām. Tā kā 
dalībvalstis nevar pilnīgi sasniegt šīs 
regulas mērķi un tā kā to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šīs regulas darbības jomā ietverts tikai tas, 
kas vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai šajā regulā varētu ātri atspoguļot 
Padomes pieņemto politisko lēmumu 
rezultātus, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, kas atjaunina 

svītrots
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saņēmējvalstu sarakstu šīs regulas 
pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai gan Eiropas Parlamenta un 
Padomes ... Regulā (ES) Nr. .../... (turpmāk 
„Kopējā īstenošanas regula”) ir noteikti 
kopīgi noteikumi un procedūras attiecībā 
uz ārējai darbībai paredzēto Savienības 
instrumentu īstenošanu, Komisijai būtu arī 
jāpiešķir deleģētās pilnvaras pieņemt 
sīkāk izstrādātus noteikumus, ar ko 
nosaka vienotus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības struktūrām un procedūrām.
Izstrādājot šādus noteikumus, būtu jāņem 
vērā gūtā pieredze saistībā ar iepriekšējā 
pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta pārvaldību un īstenošanu un 
jāpielāgojas situācijas maiņai 
saņēmējvalstīs.

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
Regulā (ES) Nr. .../... (turpmāk „Kopējā 
īstenošanas regula”) ir noteikti kopīgi 
noteikumi un procedūras attiecībā uz ārējai 
darbībai paredzēto Savienības instrumentu 
īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
izmantot struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir 

(17) Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
izmantot struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir 
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attaisnojušies. Pāreja no 
pirmspievienošanās finansējuma tiešas 
pārvaldības, ko veic Komisija, uz 
decentralizētu pārvaldību, kas deleģēta 
saņēmējvalstīm, jāveic pakāpeniski un
ņemot vērā saņēmējvalstu iespējas.

attaisnojušies. Pagaidām nav jāveic pāreja 
no pirmspievienošanās finansējuma tiešas 
pārvaldības, ko veic Komisija, uz 
decentralizētu pārvaldību, kas deleģēta 
saņēmējvalstīm, un, ja spējas attīstās 
negatīvi, tā pakāpeniski jābeidz.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) To komiteju kompetencē, kuras 
izveido saskaņā ar šo regulu, jābūt arī 
aktiem, kas saistīti ar iepriekšējā 
pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
īstenošanu un finansiālās palīdzības 
sniegšanu Kipras turku kopienai. 

(19) To komiteju kompetencē, kuras 
izveido saskaņā ar šo regulu, jābūt arī 
aktiem, kas saistīti ar iepriekšējā 
pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
īstenošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 52
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja saņēmējvalsts pārkāpj principus, 
kas ir Savienības dibināšanas pamatā, vai 
nepilda saistības, kas paredzētas 
attiecīgajos nolīgumos, kuri noslēgti ar 
Savienību, vai nespēj panākt pietiekamu 
progresu attiecībā uz pievienošanās 
kritērijiem, Padomei, pamatojoties uz
Komisijas priekšlikumu, jāspēj veikt
atbilstīgus pasākumus, lai atrisinātu 
situāciju. 

(20) Ja saņēmējvalsts pārkāpj principus, 
kas ir Savienības dibināšanas pamatā, vai 
nepilda saistības, kas paredzētas 
attiecīgajos nolīgumos, kuri noslēgti ar 
Savienību, vai nespēj panākt pietiekamu 
progresu attiecībā uz pievienošanās 
kritērijiem, Padome, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, veic atbilstīgus 
pasākumus, lai saņēmēja valsts ievērotu 
savas saistības. 
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Or. it

Grozījums Nr. 53
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(turpmāk „PPI”) mērķis ir atbalstīt 
pielikumā norādītās kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis (turpmāk 
„saņēmējvalstis”) to politisko, 
institucionālo, tiesisko, administratīvo, 
sociālo un ekonomisko reformu īstenošanā, 
kas vajadzīgas, lai tuvinātu valstis 
Savienības vērtībām un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei nolūkā 
pievienoties Eiropas Savienībai.

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(turpmāk „PPI”) mērķis ir atbalstīt 
pielikumā norādītās kandidātvalstis to 
politisko, institucionālo, tiesisko, 
administratīvo, sociālo un ekonomisko 
reformu īstenošanā, kas vajadzīgas, lai 
tuvinātu valstis Savienības vērtībām un 
pakāpeniski pielāgotos Savienības 
noteikumiem, standartiem, politikai un 
praksei nolūkā pievienoties Eiropas 
Savienībai.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(turpmāk „PPI”) mērķis ir atbalstīt 
pielikumā norādītās kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis (turpmāk 
„saņēmējvalstis”) to politisko, 
institucionālo, tiesisko, administratīvo, 
sociālo un ekonomisko reformu īstenošanā, 
kas vajadzīgas, lai tuvinātu valstis 
Savienības vērtībām un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei nolūkā 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(turpmāk „PPI”) mērķis ir atbalstīt 
pielikumā norādītās kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis (turpmāk 
„saņēmējvalstis”) to politisko, 
institucionālo, tiesisko, administratīvo, 
sociālo un ekonomisko reformu īstenošanā, 
kas vajadzīgas, lai tuvinātu valstis 
Savienības vērtībām un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei nolūkā 
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pievienoties Eiropas Savienībai. iespējami pievienoties Eiropas Savienībai
pēc veiksmīgas minēto reformu 
ieviešanas.

Or. it

Grozījums Nr. 55
Kinga Göncz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai, diskriminācijas 
novēršanai un preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu kaimiņattiecību
veicināšanai;

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu un 
cilvēku ar invaliditāti tiesību labākai 
ievērošanai, neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu aizsardzībai, dzimumu vienlīdzības 
veicināšanai, diskriminācijas novēršanai un 
preses brīvības nodrošināšanai, kā arī labu 
kaimiņattiecību veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Mara Bizzotto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai, diskriminācijas 
novēršanai un preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu kaimiņattiecību 
veicināšanai; 

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību pilnīgai ievērošanai, dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai, diskriminācijas 
novēršanai un preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu kaimiņattiecību 
veicināšanai; 

Or. it
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Grozījums Nr. 57
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai, diskriminācijas 
novēršanai un preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu kaimiņattiecību 
veicināšanai;

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu kaimiņattiecību 
veicināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) pilsoniskās sabiedrības un sociālā 
dialoga attīstībai;

v) pilsoniskās sabiedrības un darba devēju 
organizāciju un arodbiedrību sociālā 
dialoga attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īstenojot ekonomikas reformas, kas 
vajadzīgas, lai izturētu konkurences 
spiedienu un tirgus spēkus Savienībā, 
cenšoties sasniegt mērķus ekonomikas, 

ii) īstenojot ekonomikas reformas, kas 
vajadzīgas, lai izturētu konkurences 
spiedienu un tirgus spēkus Savienībā, 
cenšoties sasniegt mērķus ekonomikas, 
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sociālajā un vides jomā; sociālajā un vides jomā un veicināt darba 
vietu radīšanu, īpašu uzmanību pievēršot 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Jelko Kacin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu;

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu ar izglītības un kvalitatīvu 
stažēšanās programmu starpniecību, kā 
arī veicinot brīvprātīgo darbu kā iemaņu 
un pieredzes iegūšanas un sabiedrības 
sociālās kohēzijas uzlabošanas līdzekli;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu;

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu ar efektīvu politikas 
virzienu starpniecību — jāņem vērā darba 
tirgus analīzē balstītas un izstrādātas 
prognozes saistībā ar mobilitātes shēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū;

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu vidū;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū;

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū, 
izmantojot Eiropas platformu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī 
citus attiecīgus forumus;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jelko Kacin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū;

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļautību, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū; 
atbalstot un veicinot iedzīvotāju aktīvas 
vecumdienas un paaudžu solidaritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) veicinot iekļaujošu un integrētu 
izglītību, īpašu uzmanību pievēršot tam, 
lai skolās novērstu nošķirtību etniskās 
piederības dēļ, samazinātu izglītības 
līmeņa atšķirības dzimuma dēļ, 
nodrošinātu izglītību agrā bērnībā un 
novērstu mācību priekšlaicīgu 
pārtraukšanu, tā cenšoties samazināt 
etniskās, sociālās un reģionālās 
atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) cenšoties panākt iekļaujošu un 
integrētu izglītību, veidojot izpratni par 
konstatētajām problēmām un risinot šīs 
problēmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
izglītību arī sociāli atstumtiem bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ivc punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) stiprinot sociālās aizsardzības 
sistēmu, īstenojot stratēģiskus plānus 
nabadzības mazināšanai, kā arī atbalstot 
sociālās politikas jomas, kas veltītas 
cilvēkiem ar invaliditāti, romu tautības 
pārstāvjiem un citiem sociāli atstumtiem 
cilvēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) veicot efektīvus pasākumus 
diskriminācijas novēršanai, jo īpaši 
īstenojot romu integrācijas stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Kinga Göncz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanas 
jomā, tiesu sistēmā un administratīvās 
spējas līmeņa paaugstināšanā;

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanas 
jomā, minoritāšu un neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu tiesību aizsardzības 
jomā, tiesu sistēmā un administratīvās 
spējas līmeņa paaugstināšanā, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanas 
jomā, tiesu sistēmā un administratīvās 
spējas līmeņa paaugstināšanā;

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanas 
jomā, tiesu sistēmā un administratīvās 
spējas līmeņa paaugstināšanā, kā arī darba 
devēju organizāciju un arodbiedrību 
kvalitatīva pilsoniskā un sociālā dialoga 
veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– progresu ekonomisko reformu 
īstenošanā, sociālās un ekonomiskās 
attīstības stratēģiju pamatotības un 
efektivitātes uzlabošanā, progresu virzībā 
uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, tostarp izmantojot PPI atbalstītas 
publiskās investīcijas;

– progresu sociāli ekonomisko reformu 
īstenošanā, sociālās un ekonomiskās 
attīstības stratēģiju pamatotības un 
efektivitātes uzlabošanā, progresu virzībā 
uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, kā arī kvalitatīvas izglītības, 
apmācības un nodarbinātības izveidē,
tostarp izmantojot PPI atbalstītas publiskās 
investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbību ar ES un, jo īpaši, Frontex 
cīņā pret nelegālu imigrantu iekļūšanu 
ES;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Stratēģijas dokumentos nosaka atbilstīgu 
politikas jomu kopumu, kā noteikts 
3. pantā, kas saņem finansiālo palīdzību 
saskaņā ar šo regulu, lai parādītu 
vajadzības un prioritātes atbilstīgi 2. pantā 
minētajiem mērķiem, 5. pantā minētai PPI 
vienotai stratēģiskai sistēmai un attiecīgā 
gadījumā atbilstīgi valsts stratēģijai.

2. Stratēģijas dokumentos nosaka atbilstīgu 
politikas jomu kopumu, kā noteikts 
3. pantā, kas saņem finansiālo palīdzību 
saskaņā ar šo regulu, lai parādītu 
vajadzības un prioritātes atbilstīgi 2. pantā 
minētajiem mērķiem, 5. pantā minētai PPI 
vienotai stratēģiskai sistēmai un attiecīgā 
gadījumā atbilstīgi valsts stratēģijai.
Stratēģijas dokumentos atbilstīgi katram 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķim gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
īstenošanai būtu jānosaka katrai valstij 
konkrēti, sasniedzami mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības palīdzību saskaņā ar šo regulu Savienības palīdzību saskaņā ar šo regulu 
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īsteno, izmantojot programmas un 
pasākumus, kā noteikts Kopējās 
īstenošanas regulas 2. un 3. pantā, un 
saskaņā ar īpašiem noteikumiem, ar ko 
nosaka vienotus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības struktūrām un procedūrām, 
ko Komisija pieņem saskaņā ar šīs 
regulas 10. un 11. pantu. Parasti palīdzību 
sniedz, īstenojot gada vai daudzgadu valsts 
vai starpvalstu programmas, kas noteiktas 
saskaņā ar 6. pantā minētajiem stratēģijas 
dokumentiem un ko izstrādājušas 
saņēmējvalstis un/vai attiecīgā gadījumā 
Komisija.

īsteno, izmantojot programmas un 
pasākumus, kā noteikts Kopējās 
īstenošanas regulas 2. un 3. pantā. Parasti 
palīdzību sniedz, īstenojot gada vai 
daudzgadu valsts vai starpvalstu 
programmas, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantā minētajiem stratēģijas 
dokumentiem un ko izstrādājušas 
saņēmējvalstis un/vai attiecīgā gadījumā 
Komisija.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos apstākļos un lai 
nodrošinātu Savienības finansējuma 
saskaņotību un efektivitāti vai lai 
veicinātu reģionālo sadarbību, Komisija 
var nolemt attiecināt 7. pantā minētās 
programmas un pasākumus arī uz 
valstīm, teritorijām un reģioniem, kuri 
citādi nebūtu tiesīgi saņemt finansējumu 
saskaņā ar 1. pantu, ja īstenojamai 
programmai vai pasākumam ir globālas, 
reģionālas vai pārrobežu iezīmes.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 76
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvaru deleģēšana Komisijai svītrots
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, lai 
grozītu šīs regulas pielikumu un lai 
Kopējā īstenošanas regulā iekļautu īpašus 
noteikumus, ar ko nosaka vienotus 
nosacījumu šīs regulas īstenošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai deleģēto pilnvaru īstenošana svītrots
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir saskaņā ar šā panta 
noteikumiem.
2. Pilnvaru deleģēšana Komisijai ir spēkā 
šīs regulas darbības laikā.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu pārtrauc 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Lēmums 
neietekmē citu spēkā esošu deleģēto aktu 
spēkā esamību.
4. Nekavējoties pēc deleģētā akta 
pieņemšanas Komisija vienlaikus paziņo 
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par to Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts stājas spēkā, ja divu 
mēnešu laikā pēc akta paziņošanas 
Eiropas Parlaments un Padome nav 
izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu vai 
ja pirms šā termiņa beigām Eiropas 
Parlaments un Padome ir informējuši 
Komisiju par to, ka ir nolēmuši neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot noteikumus par atbalsta 
pārtraukšanu, kas paredzēti partnerības un 
sadarbības nolīgumos ar partnervalstīm un 
reģioniem, ja saņēmējvalsts neievēro 
demokrātijas un tiesiskuma principu,
cilvēktiesības, minoritāšu tiesības un 
pamatbrīvības vai saistības, kas noteiktas 
attiecīgajos nolīgumos ar Savienību, vai ja 
progress virzībā uz pievienošanās kritēriju 
izpildi ir nepietiekams, izņemot īpašas 
steidzamības gadījumus, Savienība aicina 
saņēmējvalsti piedalīties apspriedēs, lai 
rastu abām pusēm pieņemamu risinājumu. 
Ja, apspriežoties ar saņēmējvalsti, nevar 
rast abām pusēm pieņemamu risinājumu 
vai ja apspriedes tiek atteiktas vai īpašas 
steidzamības gadījumos, Padome var veikt 
atbilstīgus pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības 215. panta 
1. punktu, kas var ietvert Savienības 
palīdzības pilnīgu vai daļēju pārtraukšanu. 
Eiropas Parlamentu pilnīgi un nekavējoties 
informē par visiem šajā saistībā 

Neskarot noteikumus par atbalsta 
pārtraukšanu, kas paredzēti partnerības un 
sadarbības nolīgumos ar partnervalstīm un 
reģioniem, ja saņēmējvalsts neievēro 
demokrātijas un tiesiskuma principu, 
cilvēktiesības, minoritāšu tiesības un 
pamatbrīvības vai saistības, kas noteiktas 
attiecīgajos nolīgumos ar Savienību, vai ja 
progress virzībā uz pievienošanās kritēriju 
izpildi un pārredzamību ir nepietiekams, 
izņemot īpašas steidzamības gadījumus, 
Savienība aicina saņēmējvalsti piedalīties 
apspriedēs, lai rastu abām pusēm 
pieņemamu risinājumu. Ja, apspriežoties ar 
saņēmējvalsti, nevar rast abām pusēm 
pieņemamu risinājumu vai ja apspriedes 
tiek atteiktas vai īpašas steidzamības 
gadījumos, Padome var veikt atbilstīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības 215. panta 1. punktu, kas var 
ietvert Savienības palīdzības pilnīgu vai 
daļēju pārtraukšanu. Eiropas Parlamentu 
pilnīgi un nekavējoties informē par visiem 
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pieņemtiem lēmumiem. šajā saistībā pieņemtiem lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 14 110 100 000
(pašreizējās cenās). Līdz 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 10 000 000 000
(pašreizējās cenās). Līdz 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 14 110 100 000 
(pašreizējās cenās). Līdz 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 14 110 100 000 
(pašreizējās cenās). Līdz 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, un 1,5 % no finanšu 
atsauces summas rezervē pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru 
organizācijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noteikts „Erasmus visiem” regulas 
13. panta 2. punktā, lai veicinātu augstākās 
izglītības starptautisko dimensiju, no 
dažādiem ārējo darbību instrumentiem 
(Attīstības sadarbības instrumenta, Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta, 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta, 
Partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda) tiks piešķirta indikatīva 
summa aptuveni EUR 1 812 100 000
mācību mobilitātes darbībām uz un no 
valstīm ārpus ES, kā arī sadarbībai un 
politiskajam dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Šo 
fondu izmantošanai piemēros „Erasmus
visiem” regulas noteikumus.

Kā noteikts „Erasmus visiem” regulas 
13. panta 2. punktā, lai veicinātu augstākās 
izglītības starptautisko dimensiju, no 
dažādiem ārējo darbību instrumentiem 
(Attīstības sadarbības instrumenta, Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta, 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta, 
Partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda) tiks piešķirta indikatīva 
summa aptuveni EUR 1 000 000 000
mācību mobilitātes darbībām uz un no 
valstīm ārpus ES, kā arī sadarbībai un 
politiskajam dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Šo 
fondu izmantošanai piemēros „Erasmus
visiem” regulas noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 82
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Albānija svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 83
Franz Obermayr
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LV

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bosnija un Hercegovina svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 84
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kosova* svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 85
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

*Saskaņā ar ANO DPR Nr. 1244/1999. svītrots

Or. de


