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Grozījums Nr. 16
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un tiesiskuma 
principu vērtības, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm.

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un tiesiskuma 
principu vērtības, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm, kā arī 
izmantojot atbalsta instrumentus ar 
nosacījumu, ka attiecīgās trešās valstis 
nodrošina progresu demokrātiskas 
attīstības mērķu sasniegšanā.

Or. it

Grozījums Nr. 17
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un tiesiskuma
principu vērtības, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm.

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības principu 
vērtības, īpašu uzmanību pievēršot tādu 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu kā 
mazākumtautību pārstāvji aizsardzībai, un 
tiesiskumu, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Milan Cabrnoch
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Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai gan Savienības interesēs ir dot 
savu ieguldījumu kaimiņvalstu 
demokrātiskā attīstībā, Eiropas 
kaimiņattiecību politikas attīstība lielā 
mērā ir atkarīga no kaimiņvalstu un to 
tautu gribas balstīties uz tām pašām 
vērtībām, uz kurām pamatojas Savienība.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopš īstenošanas sākuma Eiropas 
kaimiņattiecību politika ir ievērojami 
stiprinājusi attiecības ar partnervalstīm un 
sniegusi materiālu labumu gan Savienībai, 
gan tās partneriem.

(4) Kopš īstenošanas sākuma Eiropas 
kaimiņattiecību politika ir ievērojami 
stiprinājusi attiecības ar partnervalstīm un 
sniegusi materiālu labumu gan Savienībai, 
gan tās partneriem. Paturot prātā 
2011. gada sociālo un politisko krīzi 
Ziemeļāfrikas valstīs un to, ka daudzās no 
šīm valstīm minētās krīzes rezultātā 
joprojām ir vērojams stabilitātes trūkums, 
kaimiņattiecību politikas ietvaros ir 
jāpastiprina darbība, lai sasniegtu 
demokrātiskas attīstības mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 20
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus.

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas 
pārvaldības, nodarbinātības, 
cilvēkkapitāla attīstības, sociālās 
aizsardzības vērtības un tirgus ekonomikas 
un ilgtspējīgas attīstības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus.

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus, īpašu 
uzmanību pievēršot pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Turklāt ir svarīgi veicināt un atvieglināt 
sadarbību, kas atbilst Savienības un tās 
partneru kopīgām interesēm, jo īpaši, 
apvienojot resursus no Savienības budžeta 
iekšējiem un ārējiem instrumentiem it īpaši 
pārrobežu sadarbības vajadzībām, 
Savienības interesēm atbilstošiem 
infrastruktūras projektiem, kas tiek īstenoti 
caur kaimiņvalstu teritorijām, un citām 
sadarbības jomām.

(9) Turklāt ir svarīgi veicināt un atvieglināt 
sadarbību, kas atbilst Savienības un tās 
partneru kopīgām interesēm, jo īpaši, 
nodrošinot piešķirto līdzekļu vislabāko un 
efektīvāko koordināciju un apvienojot 
resursus no Savienības budžeta iekšējiem 
un ārējiem instrumentiem it īpaši pārrobežu 
sadarbības vajadzībām, Savienības 
interesēm atbilstošiem infrastruktūras 
projektiem, kas tiek īstenoti caur 
kaimiņvalstu teritorijām, un citām 
sadarbības jomām.

Or. el

Grozījums Nr. 23
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Turklāt ir svarīgi veicināt un atvieglināt 
sadarbību, kas atbilst Savienības un tās 
partneru kopīgām interesēm, jo īpaši, 
apvienojot resursus no Savienības budžeta 
iekšējiem un ārējiem instrumentiem it īpaši 
pārrobežu sadarbības vajadzībām, 
Savienības interesēm atbilstošiem 
infrastruktūras projektiem, kas tiek īstenoti 
caur kaimiņvalstu teritorijām, un citām 
sadarbības jomām.

(9) Turklāt ir svarīgi veicināt un atvieglināt 
sadarbību, kas atbilst Savienības un tās 
partneru kopīgām interesēm, arī ar 
Savienības aģentūru atbalstu, jo īpaši, 
apvienojot resursus no Savienības budžeta 
iekšējiem un ārējiem instrumentiem it īpaši 
pārrobežu sadarbības vajadzībām, 
Savienības interesēm atbilstošiem 
infrastruktūras projektiem, kas tiek īstenoti 
caur kaimiņvalstu teritorijām, un citām 
sadarbības jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Milan Cabrnoch
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot no 
finanšu instrumentiem ieguldītos un ar tiem 
radītos finanšu līdzekļus.

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot no 
finanšu instrumentiem ieguldītos un ar tiem 
radītos finanšu līdzekļus. Komisijai arī 
būtu skaidri jādefinē Eiropas 
kaimiņattiecību politikas prioritātes, 
tādējādi nosakot kritērijus panākumu 
izvērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot no 
finanšu instrumentiem ieguldītos un ar tiem 
radītos finanšu līdzekļus.

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk un vispārredzamāk izmantot 
pieejamos līdzekļus, piemērojot finanšu 
instrumentus ar sviras efektu. Šādu efektu 
iespējams pastiprināt, atļaujot izmantot un 
atkārtoti izmantot no finanšu 
instrumentiem ieguldītos un ar tiem radītos 
finanšu līdzekļus.
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Or. el

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dzimumu līdztiesībai un
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu.

(21) Dzimumu līdztiesībai, diskriminācijas 
novēršanai, darbinieku tiesībām un 
sociālajai aizsardzībai vajadzētu būt
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Par prioritāti būtu jānosaka arī 
neaizsargātāko iedzīvotāju tiesību 
aizsardzība un sociālā integrācija.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
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kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības 
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu.

kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības 
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu. Tālab partnervalstis būtu 
jāmudina ratificēt visas Starptautiskās 
Darba organizācijas pamatkonvencijas 
par darbu un pielāgot valsts tiesību aktus 
šīm konvencijām.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības 
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu.

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību un sociālo 
dialogu, kā arī starptautiski atzīto 
nodarbinātības standartu un daudzpusējo 
vides aizsardzības nolīgumu ratifikāciju un 
efektīvu īstenošanu.

Or. el

Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Savienībai vajadzētu atbalstīt 
partnervalstu centienus radīt darbavietas 
un uzlabot nodarbinātības iespējas, risināt 
darba tirgu problēmas un pilnveidot 
sociālās politikas nostādnes.
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Savienībai vajadzētu atbalstīt 
partnervalstis to centienos ieviest 
stingrākus tiesību aktus nodarbinātības 
jomā, lai aizsargātu bērnus no 
neatbilstīgiem darba apstākļiem, un 
nekavējoties rīkoties, lai izskaustu bērnu 
nelegālu nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Šīs regulas mērķos būtu jāietver arī 
pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, 
dialoga ar sociālajiem partneriem 
veicināšana un nepieciešamo strukturālo 
tautsaimniecības, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas un izglītības reformu 
atbalstīšana partnervalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Mara Bizzotto
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, tiesiskumu, vienlīdzības 
principus, patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas izveidi, labu pārvaldību un 
plaukstošas pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
sociālo partneru, attīstību;

(a) nodrošināt to, ka tiek ievērotas 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, un 
nodrošināts tiesiskums, vienlīdzības 
principi, patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas izveide, laba pārvaldība un 
plaukstošas pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
sociālo partneru, attīstība;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, tiesiskumu, vienlīdzības 
principus, patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas izveidi, labu pārvaldību un 
plaukstošas pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
sociālo partneru, attīstību;

(a) veicināt cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, tiesiskumu, vienlīdzības 
principus, patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas izveidi, labu pārvaldību un 
procedūru pārredzamību un plaukstošas 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, attīstību;

Or. el

Grozījums Nr. 35
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) cilvēktiesību un pamatbrīvību, 
tiesiskuma, vienlīdzības principu, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveides 

(a) cilvēktiesību un pamatbrīvību, 
tiesiskuma un sociālā taisnīguma un
vienlīdzības principu, patiesas un 
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veicināšana, labas pārvaldības un 
plaukstošas pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
sociālo partneru, attīstības veicināšana;

ilgtspējīgas demokrātijas izveides 
veicināšana, labas pārvaldības un 
plaukstošas pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
sociālo partneru, attīstības veicināšana;

Or. fi

Grozījums Nr. 36
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tādu neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
kā mazākumtautību pārstāvji aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Mara Bizzotto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu
attīstībā;

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši savstarpējo saišu
attīstībā; tomēr ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt, ka ekonomiskā integrācija 
nerada iekšējā tirgū negodīgu 
konkurenci.

Or. it



AM\900410LV.doc 13/23 PE487.961v01-00

LV

Grozījums Nr. 38
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu
attīstībā;

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši savstarpējo saišu un 
prasmju attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt pakāpenisku integrāciju ES 
iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru un 
starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu
attīstībā;

(b) panākt pakāpenisku integrāciju ES 
iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru un 
starpnozaru sadarbību, tostarp veicot 
ieguldījumus sociālajā jomā, īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši savstarpējo saišu
attīstībā;

Or. fi

Grozījums Nr. 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei, jo īpaši kontrolētai cirkulārai 
mobilitātei, ar kuru veicina situāciju, kurā 
tiek nodrošināta darba devējiem vajadzīgo 
prasmju un nodarbinātības iespēju 
atbilstība konkrētajā reģionā pieejamajām 
prasmēm, ievērojot vienādas attieksmes 
principu, veicinot tiešus personiskus 
kontaktus un aktīvi sekmējot iespējas 
migrantiem, kuri atgriežas savā sākotnējā 
dzīvesvietā, atrast darba vietas un 
pašnodarbinātības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marije Cornelissen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus, tostarp izveidojot studentu un 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
apmaiņas iniciatīvas, piešķirot tām 
atbilstīgu finansiālu atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jelko Kacin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus, cita starpā atvieglojot vīzu 
režīma nosacījumus un veicinot studentu 
un stažieru apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Mara Bizzotto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

(c) saskaņā ar tiesību aktiem radīt 
apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

Or. it

Grozījums Nr. 44
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veicināt ilgtspējīgu darba vietu 
izveidi, nodarbinātības kvalitātes 
uzlabošanu un darbinieku tiesību 
aizsardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;
visneaizsargātāko iedzīvotāju un to 
iedzīvotāju, kurus visvairāk apdraud 
nabadzība un/vai sociālā atstumtība, 
aktīvas integrācijas un sociālās kohēzijas 
veicināšana, stiprinot pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marije Cornelissen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 48
Jelko Kacin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) veicināt informētību par kultūras, 
etniskiem un reliģiskiem jautājumiem, 
iecietību saistībā ar tiem, uzticības 
paaugstināšanos un citus pasākumus, kas 
paaugstina drošību un novērš un atrisina 
konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) nodrošināt Savienības un tās 
partnervalstu ekonomisko konkurētspēju, 
iekļaujot tādus projektus un procedūras, 
kas ir vislabāk piemērotas MVU 
vajadzībām, tādējādi palīdzot MVU labāk 
integrēties ES iekšējā tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) koordinēt ES atbalstu MVU un 
veicināt partnervalstu un Savienības 
MVU kopīgas uzņēmējdarbības
veidošanu; sekmēt MVU projektu izstrādi 
un investīcijas partnervalstīs, līdz ar to 
atbrīvojot resursus, kas vajadzīgi, lai 
veicinātu transnacionālo sadarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus, tostarp 
Savienības aģentūru pārskatus, par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
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rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni un cilvēkkapitāla 
attīstību, un sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības pienākumu 
iesaistīties sociālā dialogā, kā arī viņu 
tiesības tikt uzklausītiem, pirms tiek 
ieviesti tiesību akti un īstenotas politikas 
nostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
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vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

vēlēšanas, korupcijas līmenis, plašsaziņas 
līdzekļu brīvība, tiesu iestāžu neatkarība, 
cilvēktiesību un mazākumtautību 
pārstāvju tiesību ievērošana, attiecīgo ES 
tiesību aktu un starptautisko līgumu 
īstenošanas stadija, tirdzniecības plūsmas, 
rādītāji, ar kuriem iespējams novērtēt 
ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp
bezdarba līmeni.

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, 
bezdarba līmeni, nodarbinātības kvalitāti, 
nabadzības līmeni un ienākumu sadali.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
to cilvēku skaitu, kuriem tiek piedāvāta 
apmācība, un bezdarba līmeni.

Or. fi

Grozījums Nr. 55
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi 
un citi nolīgumi, kas reglamentē attiecības 
ar partnervalstīm, atbilstošie Komisijas 

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi 
un citi nolīgumi, kas reglamentē attiecības 
ar partnervalstīm, atbilstošie Komisijas 
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paziņojumi, Padomes secinājumi un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kā arī 
būtiskie secinājumi, kas pieņemti, 
ministriem tiekoties ar partnervalstīm.

paziņojumi, Padomes secinājumi un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kā arī 
būtiskie secinājumi, kas pieņemti, 
ministriem tiekoties ar partnervalstīm, un 
šis politikas satvars tiek aktīvi saistīts ar 
jau pastāvošiem Savienības iekšējiem 
instrumentiem un politikas nostādnēm 
infrastruktūras, enerģētikas, transporta, 
IKT, nodarbinātības un sociālās politikas, 
migrācijas, izglītības, kultūras, 
pētniecības un jauninājumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, Savienība uzaicina attiecīgo 
valsti uz apspriedi ar mērķi rast abām 
pusēm pieņemamu risinājumu, ja vien 
konkrētajā gadījumā nepastāv īpaša 
steidzamība. Ja apspriedē ar attiecīgo valsti 
netiek panākts abām pusēm pieņemams 
risinājums vai uzaicinājums uz apspriešanu 
tiek noraidīts, vai īpašas steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt pienācīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. panta 1. punktu, 
tostarp pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
Savienības atbalstu.

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības un sociālās 
tiesības, pamatbrīvības un sociālo 
taisnīgumu, Savienība uzaicina attiecīgo 
valsti uz apspriedi ar mērķi rast abām 
pusēm pieņemamu risinājumu, ja vien 
konkrētajā gadījumā nepastāv īpaša 
steidzamība. Ja apspriedē ar attiecīgo valsti 
netiek panākts abām pusēm pieņemams 
risinājums vai uzaicinājums uz apspriešanu 
tiek noraidīts, vai īpašas steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt pienācīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. panta 1. punktu, 
tostarp pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
Savienības atbalstu.

Or. fi
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