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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums – zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

__________________ __________________

1Saskaņā ar ANO DPR Nr. 1244/1999. 1Neskarot nostāju par statusu un saskaņā 
ar UNSCR No 1244/1999 un 
Starptautiskās Tiesas atzinumu par 
Kosovas neatkarības deklarāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(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, veicināt 
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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.

dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu un īstenot Eiropas Savienības 
regulējumu attiecībā uz valstu stratēģijām 
romu integrācijai. 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. 3

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 savas un citu starptautisko 
iestāžu un līdzekļu devēju sniegtās 
palīdzības atbilstība prasībām, saskaņotība 
un savstarpējā papildināmība, jo īpaši 
regulāri apspriežoties un bieži apmainoties 
ar informāciju palīdzības sniegšanas cikla 
dažādos posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts (12) Palīdzības mērķi būtu jānosaka valsts 
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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 
atbilstīgi jāpārskata.

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, sniegtu stimulus 
snieguma uzlabošanai un veicinātu valsts 
un starptautiskās investīcijas. 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. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 6

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, vai vairs neatbilst prasībām 
attiecībā uz politisku lēmumu pieņemšanu 
par palīdzību vai palīdzības administratīvo 
pārvaldību, Padomei, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, jāspēj veikt 
atbilstīgus pasākumus, lai atrisinātu 
situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
dzimumu perspektīvas iekļaušanu veicina 
dažādos PPI piemērošanas posmos, 
ieskaitot tā izstrādi, īstenošanu, 
uzraudzību un novērtēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iva) sociālo partneru spēju uzlabošanai, 
lai veidotu sociālo dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) pilsoniskās sabiedrības un sociālā 
dialoga attīstībai;

(v) pilsoniskās sabiedrības un sociāli 
ekonomiskās partnerības attīstībai un 
atbilstošu konsultatīvo mehānismu 
izveidei, lai veidotu dialogu ar iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) samierināšanai, miera un uzticības 
veidošanas pasākumiem;

(vi) samierināšanas, miera un uzticības 
veidošanas pasākumiem vietējā, valsts un 
reģionālā līmenī un labām 
kaimiņattiecībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsts ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai attīstībai, lai panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, inter 
alia veicot šādus pasākumus:

(b) atbalsts ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai attīstībai, lai panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, inter alia 
veicot šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) īstenojot ekonomikas reformas, kas 
vajadzīgas, lai izturētu konkurences 
spiedienu un tirgus spēkus Savienībā, 
cenšoties sasniegt mērķus ekonomikas, 
sociālajā un vides jomā;

(ii) īstenojot ekonomikas reformas, kas 
vajadzīgas, lai izturētu konkurences 
spiedienu un tirgus spēkus Savienībā, 
cenšoties sasniegt mērķus ekonomikas, 
sociālajā un vides jomā un stingri ievērojot 
uzņēmumu sociālās atbildības principus;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu;

(iii) veicinot kvalitatīvu darba vietu 
radīšanu un attīstot cilvēku kapitālu;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saņēmējvalstu spējas stiprināšana 
izpildīt saistības, kas izriet no dalības 
Eiropas Savienībā, atbalstot pakāpenisku 
pielāgošanos Savienības acquis 
communautaire, strukturālajiem, kohēzijas, 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
fondiem un politikai un to pieņemšanu, 
īstenošanu un izpildi;

(c) saņēmējvalstu spējas stiprināšana 
izpildīt saistības, kas izriet no dalības 
Eiropas Savienībā, atbalstot pakāpenisku 
pielāgošanos Savienības acquis 
communautaire, strukturālajiem, kohēzijas, 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
fondiem un politikai un to pieņemšanu, 
īstenošanu un izpildi; aktīvs atbalsts 
īstenošanas un uzraudzības 
mehānismiem, kas nodrošina acquis 
communautaire un attiecīgajos 
starptautiskajos standartos un saistībās 
paredzēto pienākumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšana, uzlabojot vietējā 
līmeņa iniciatīvu spējas un iesaistot 
vietējā un reģionālā līmeņa saņēmējus, kā 
arī atbalstot atbilstošas nozaru un 
uzņēmumu struktūras, šajā līmenī 
strādājošos MVU un investīcijas lauku 
apvidos.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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, administratīvās spējas 
līmeņa un sociālā un pilsoniskā dialoga 
kvalitātes paaugstināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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 ekonomisko reformu 
īstenošanā, sociālās un ekonomiskās 
attīstības stratēģiju pamatotības,
efektivitātes un sociālā taisnīguma 
uzlabošanā, progresu virzībā uz gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un 
kvalitatīvu darba vietu radīšanu, tostarp 
izmantojot PPI atbalstītas publiskās 
investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tiesību aktu kopumu, kas saskaņots ar 
acquis; progresu ar Savienību saistītu 
institucionālo reformu īstenošanā, tostarp 
pāreju uz tādas palīdzības decentralizētu 

– tiesību aktu kopumu, kas saskaņots ar 
acquis, tostarp tā īstenošanas rezultātus; 
progresu ar Savienību saistītu 
institucionālo reformu īstenošanā, tostarp 
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pārvaldību, kas sniegta saskaņā ar šo 
regulu;

pāreju uz tādas palīdzības decentralizētu 
pārvaldību, kas sniegta saskaņā ar šo 
regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Jārada iespēja sasniegt konkrētos 
mērķus, vienlaicīgi apvienojot palīdzību 
dažādās politikas jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b. Palīdzība visās 1. punktā minētajās 
jomās ir īpaši vērsta uz to pilsoņu 
vajadzībām, kuri ir visneaizsargātākie un 
visvairāk pakļauti nabadzības un/vai 
sociālās atstumtības riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai palielinātu palīdzības sniegšanas 4. Lai palielinātu palīdzības sniegšanas 
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efektivitāti un lietderību un lai novērstu 
divkāršo finansēšanu, Komisija sadarbībā 
ar dalībvalstīm veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu labāku 
koordināciju un savstarpējo papildināmību 
ar daudzpusējām un reģionālām 
organizācijām un struktūrām, piemēram, ar 
starptautiskām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, kā 
arī ar līdzekļu devējiem ārpus Savienības.

efektivitāti un lietderību un lai novērstu 
divkāršo finansēšanu, Komisija sadarbībā 
ar dalībvalstīm veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu labāku 
koordināciju un savstarpējo papildināmību 
ar daudzpusējām un reģionālām 
organizācijām un struktūrām, piemēram, ar 
starptautiskām finanšu iestādēm, Eiropas 
Padomi, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, kā 
arī ar līdzekļu devējiem ārpus Savienības, 
un ar privātā sektora iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gatavojot, īstenojot un uzraugot 
palīdzību saskaņā ar šo regulu, Komisija 
būtībā īsteno sadarbību ar saņēmējvalstīm. 
Ja nepieciešams, partnerībā iesaista 
kompetentās valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, pilsonisko sabiedrību un 
nevalstiskos dalībniekus.

5. Gatavojot, īstenojot un uzraugot 
palīdzību saskaņā ar šo regulu, Komisija 
būtībā īsteno sadarbību ar saņēmējvalstīm. 
Partnerībā aktīvi iesaista galvenokārt 
kompetentās valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, pilsonisko sabiedrību un 
nevalstiskos dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izstrādā pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta vienoto stratēģisko 

1. Komisija izstrādā pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta vienoto stratēģisko 
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sistēmu. PPI vienotā stratēģiskā sistēma 
ļauj atbilstoši paplašināšanās politikas 
prioritātēm noteikt pamatdarbības, kuras 
var saņemt palīdzību saskaņā ar šo regulu.

sistēmu. PPI vienotā stratēģiskā sistēma 
ļauj atbilstoši paplašināšanās politikas un 
stratēģijas „Eiropa 2020” politiskajām 
prioritātēm noteikt pamatdarbības, kuras 
var saņemt palīdzību saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija iesaista pilsonisko 
sabiedrību, sociālos partnerus un Eiropas 
Parlamentu PPI vienotās stratēģiskās 
sistēmas izstrādē un pārskatīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palīdzību saskaņā ar šo regulu sniedz, 
pamatojoties uz valsts vai starpvalstu 
indikatīvajiem stratēģijas dokumentiem 
(turpmāk „stratēģijas dokumenti”), ko 
Komisija, īstenojot partnerību ar 
saņēmējvalsti vai iesaistītajām valstīm, 
pieņēmusi uz Savienības daudzgadu 
finanšu shēmas laiku.

1. Palīdzību saskaņā ar šo regulu sniedz, 
pamatojoties uz valsts vai starpvalstu 
indikatīvajiem stratēģijas dokumentiem 
(turpmāk „stratēģijas dokumenti”), ko 
Komisija, īstenojot partnerību ar 
saņēmējvalsti vai iesaistītajām valstīm un 
apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību un 
sociālajiem partneriem attiecīgajā valstī 
vai valstīs, pieņēmusi uz Savienības 
daudzgadu finanšu shēmas laiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Stratēģijas dokumentos ietver Savienības 
finansējuma paredzamo sadalījumu pa 
politikas jomām, ja vajadzīgs, un pa 
gadiem saskaņā ar 5. pantā minētās PPI 
vienotās stratēģiskās sistēmas noteiktajiem 
kritērijiem. Finansējuma paredzamajā 
sadalījumā pienācīgi ņem vērā 
saņēmējvalstu vajadzības, finansējuma 
apguves spēju un administratīvās spējas. 
Finansējuma paredzamais sadalījums arī 
ļauj nodrošināt jaunas vajadzības un iekļaut 
iniciatīvas saņēmējvalstu snieguma 
uzlabošanai attiecībā uz daudzgadu 
indikatīvajās stratēģijās noteiktajiem 
mērķiem.

3. Stratēģijas dokumentos ietver Savienības 
finansējuma paredzamo sadalījumu pa 
politikas jomām, ja vajadzīgs, un pa 
gadiem saskaņā ar 5. pantā minētās PPI 
vienotās stratēģiskās sistēmas noteiktajiem 
kritērijiem, neskarot iespēju apvienot 
palīdzību dažādās politikas jomās. 
Finansējuma paredzamajā sadalījumā 
pienācīgi ņem vērā saņēmējvalstu 
vajadzības, finansējuma apguves spēju un 
administratīvās spējas. Finansējuma 
paredzamais sadalījums arī ļauj nodrošināt 
jaunas vajadzības un iekļaut iniciatīvas 
saņēmējvalstu snieguma uzlabošanai 
attiecībā uz daudzgadu indikatīvajās 
stratēģijās noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Izstrādājot un pārskatot stratēģijas 
dokumentus, Komisija ņem vērā Eiropas 
Parlamenta jaunākās rezolūcijas par 
ikvienas valsts, kas ir ceļā uz 
pievienošanos ES, integrāciju Eiropā. 
Stratēģijas dokumenti ir pieejami Eiropas 
Parlamentam pēc pieprasījuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants

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 
pieņemtiem lēmumiem.

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 vai politiskie vai 
administratīvie apstākļi negatīvi ietekmē 
palīdzības pārvaldību vai ar to saistīto 
lēmumu pieņemšanu, 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 
pieņemtiem lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
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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.

2020. gadam ir EUR 14 110 100 000 
(pašreizējās cenās). 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, un vismaz 1,5 % no finanšu 
atsauces summas rezervē pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, ieskaitot 
pilsoniskās sabiedrības mehānismu.

Or. en


