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ĪSS PAMATOJUMS

Tā kā visu interesēs ir veidot ap Eiropu demokrātisku, stabilu, pārtikušu un mierīgu teritoriju, 
Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) ir būtiski svarīgs instruments ES kaimiņvalstu 
stabilitātei un veicina visu valstu drošību un progresu. Eiropas kaimiņattiecību instrumentam 
(EKI) kā līdzeklim, ar kuru tiek īstenota ES politika attiecībā uz tās kaimiņvalstīm, vajadzētu 
balstīties uz tādām pamatvērtībām kā demokrātija un tiesiskums, taču vienlaikus tam 
vajadzētu nodrošināt līdzekļus tādu konkrētu mērķu īstenošanai kā darbavietu radīšana un 
sociālā aizsardzība, kas ļautu šīm valstīm nākotnē kļūt spēcīgākām un sasniegt integrējošu 
izaugsmi. ES ir pazīstama visā pasaulē ar savu sociālo modeli, un tai ir unikāla pieredze, ar ko 
dalīties un ko piedāvāt.

EKI ir jāpārveido un ar to efektīvāk nekā ar iepriekšējo instrumentu jāparedz nosacījumi 
līdzekļu piešķiršanai, lai pienācīgi un elastīgi reaģētu uz notikumu attīstību un vēsturiskām 
problēmām partnervalstīs. Paredzot nosacījumus un piemērojot principu „lielāks atbalsts par 
lielāku virzību”, par prioritāti būtu jāizvirza progress sociālo problēmu risināšanā, kas 
atspoguļojas kā progress tādās jomās kā cilvēka cieņa un nozīmīga attiecīgo valstu sabiedrību 
virzība.

Tādēļ tiek ierosināti vairāki regulas grozījumi, kas paredz, ka sociālie mērķi ir 
priekšnoteikums finansiālas palīdzības saņemšanai, lai tiktu ņemts vērā Lisabonas līguma gars 
un burts, īpaši labi pazīstamā šī līguma sociālā klauzula (LESD 9. pants, kurā teikts, ka 
„Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā 
arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.”

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai
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, sociālo 
pamattiesību un tiesiskuma principu 
vērtības, veidojot dialogu un sadarbojoties 
ar trešām valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai
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, nodarbinātības, sociālās 
aizsardzības vērtības un tirgus ekonomikas 
un ilgtspējīgas attīstības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
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, 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, 
mehānismiem, kas paredzēti 
nodarbinātības veicināšanai un 
uzraudzībai, un citām sadarbības jomām.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
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 un sociālajam taisnīgumam
būtu jābūt transversālam mērķim visos 
pasākumos, kas tiek īstenoti, pamatojoties 
uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Savienībai vajadzētu atbalstīt 
partnervalstu centienus radīt darbavietas, 
risināt darba tirgus problēmas un 
izstrādāt sociālo politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Sadarbība kontrolētā cirkulārā 
mobilitātē, lai nodrošinātu godīgu 
migrāciju un cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatēšanu, ir būtiski 
svarīga gan Savienībai, gan tās 
partneriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) Starp šīs regulas mērķiem vajadzētu 
bū arī pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanai, dialoga ar sociālajiem 
partneriem veicināšanai un nepieciešamo 
strukturālo tautsaimniecības, sociālās 
jomas un izglītības reformu atbalstīšanai 
partnervalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
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, sociālo taisnīgumu, patiesas un 
ilgtspējīgas demokrātijas izveidi,
plašsaziņas līdzekļu brīvību, labu 
pārvaldību un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sociālo partneru, 
attīstību, kā arī veicināt sociālo dialogu;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) izvirzīt par mērķi labu darbavietu 
radīšanu, sociālo aizsardzību, attiecīgus 
uzlabojumus darba tirgus politikā, tostarp 
izglītības un apmācības programmas, un 
darbinieku tiesību aizsardzību, kā arī 
novērst darbinieku tiesību pārkāpšanu 
darba tirgū un piemērot Starptautiskās 
Darba organizācijas standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai
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, īpašu atbalstu 
piešķirot mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, 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;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Priekšlikums regulai
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, īpaši kontrolētai cirkulārai 
mobilitātei, ļaujot nepieciešamības 
gadījumā sniegt nepieciešamos padomus, 
bet vienlaikus izvairīties no „smadzeņu 
aizplūšanas” un nodrošinot vienlīdzīgas 
attieksmes principa ievērošanu, kā arī
veicināt tiešus personiskus kontaktus un 
samērot darba devēju prasības pēc 
prasmēm un darba iespējas ar attiecīgajā 
reģionā pieejamajām darbaspēka 
prasmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums regulai
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, ilgtspējīgu lauku attīstības un 
pasākumu klimata jomā veicināšana un 
noturības pret katastrofām paaugstināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Priekšlikums regulai
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 uzticības paaugstināšanos, 
nelegālās imigrācijas kontroli, lai 
izvairītos no tā, ka migranti ir pakļauti 
citu starpā tādiem riskiem kā nelegālas 
darbības un slikti dzīves apstākļi, un citus 
pasākumus, kas paaugstina drošību un 
novērš un atrisina konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums regulai
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), aa),
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,
regulatīvo satvaru sociālās aizsardzības 
jautājumiem, pienācīgi uzraudzītas 
demokrātiskas vēlēšanas, korupcijas 
līmenis, tirdzniecības plūsmas, rādītāji, ar 
kuriem iespējams novērtēt ekonomisko 
nevienlīdzību, tostarp bezdarba līmeni, un 
nosaka, ka sociālajiem partneriem un 
pilsoniskajai sabiedrībai ir jāļauj 
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iesaistīties sociālajā dialogā un ar tiem ir 
jāapspriežas pirms tiesību akta 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums regulai
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 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.

Or. en


