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Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tika paredzētas sagatavošanās 
darbības, piemēram, dialogi 
uzņēmējdarbības jomā, tirdzniecības 
veicināšana un apmaiņa ar zinātnisko 
informāciju, lai stiprinātu un padziļinātu
sadarbību jomās, kas neietilpst Attīstības 
sadarbības instrumenta darbības jomā, ar 
Indiju un Ķīnu, kā arī ar Āzijas un 
Latīņamerikas valstīm, kas ietilpst valstu 
grupā ar vidēju ienākumu līmeni.

(5) Sagatavošanās darbībām, piemēram, 
dialogiem valsts vai privāto ekonomisko 
partneru starpā, apmaiņai ar zinātnisko 
informāciju jāstiprina un jāpadziļina 
sadarbība jomās, kas neietilpst Attīstības 
sadarbības instrumenta darbības jomā, ar 
Indiju un Ķīnu, kā arī ar Āzijas un 
Latīņamerikas valstīm, kas ietilpst valstu 
grupā ar vidēju ienākumu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Savienība ir ieinteresēta 
padziļināt attiecības ar partneriem, kuriem 
ir aizvien svarīgāka loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, tirdzniecībā 
starp dienvidu valstīm un sadarbībā, 
daudzpusējos forumos, tostarp Divdesmit 
valstu finanšu ministru un centrālās bankas 
pārvaldītāju grupā (G 20), globālajā 
pārvaldībā un globālu problēmjautājumu 
risināšanā. ES ir jāveido visaptverošas 
partnerības ar jauniem dalībniekiem uz 
starptautiskās skatuves, lai veicinātu stabilu 
un iekļaujošu starptautisko kārtību, 
nodrošinātu kopējus globālus sabiedriskos 
labumus, aizstāvētu ES pamatintereses un 

(7) Eiropas Savienība ir ieinteresēta 
padziļināt attiecības ar partneriem, kuriem 
ir aizvien svarīgāka loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, tirdzniecībā 
starp dienvidu valstīm un sadarbībā, 
daudzpusējos forumos, tostarp Divdesmit 
valstu finanšu ministru un centrālās bankas 
pārvaldītāju grupā (G 20), globālajā 
pārvaldībā un globālu problēmjautājumu 
risināšanā. ES ir jāveido visaptverošas 
partnerības ar jauniem dalībniekiem uz 
starptautiskās skatuves, lai veicinātu stabilu 
un iekļaujošu starptautisko kārtību, 
nodrošinātu kopējus globālus sabiedriskos 
labumus, popularizētu ES pamatvērtības 
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šajās valstīs palielinātu zināšanas par 
Eiropas Savienību.

un šajās valstīs palielinātu zināšanas par 
Eiropas Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām ES saistās būtiskas intereses 
saskaņā ar šīs regulas mērķiem.

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 
lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus ar jaunattīstības valstīm, ar 
kurām saistās būtiskas abpusējas intereses 
saskaņā ar šīs regulas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jo īpaši klimata pārmaiņu apkarošana 
ir atzīta par vienu no lielākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem ES jāsaskaras, 
un jomu, kurā ir nepieciešama steidzama 
starptautiska mēroga rīcība. Saskaņā ar 
Komisijas paziņojumā „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” pausto nodomu palielināt 
ES budžeta proporciju ar klimatu saistītiem 
jautājumiem par vismaz 20 % šai regulai ir 
jāveicina minētā mērķa sasniegšana.

(12) Jo īpaši klimata pārmaiņu apkarošana 
ir atzīta par vienu no lielākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem ES jāsaskaras, 
un jomu, kurā ir nepieciešama steidzama 
starptautiska mēroga rīcība. Saskaņā ar 
Komisijas paziņojumā „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” pausto nodomu palielināt 
ES budžeta proporciju ar klimatu saistītiem 
jautājumiem par vismaz 20 % šai regulai ir 
jāveicina minētā mērķa sasniegšana. Tai 
arī būtu jāveicina ekoloģisko un 
klimatisko prasību iekļaušana noteikumos 
par starptautiskās tirdzniecības 
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organizāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos padarīt tās 
intereses attiecībās ar trešām valstīm
efektīvākas, pieņemot īpašus pasākumus, 
kas nav ietverti daudzgadu indikatīvās 
programmās.

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos attiecībās ar 
trešām valstīm padarīt tās intereses
efektīvākas, kā arī aizsargāt tās
ieguldījumus, pieņemot īpašus pasākumus, 
kas nav ietverti daudzgadu indikatīvās 
programmās.

Or. es

Grozījums Nr. 41
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos padarīt tās
intereses attiecībās ar trešām valstīm 
efektīvākas, pieņemot īpašus pasākumus, 
kas nav ietverti daudzgadu indikatīvās 
programmās.

(17) ES ir jāspēj elastīgi un savlaicīgi 
reaģēt uz jaunām un/vai neparedzētām 
vajadzībām, lai apņemtos padarīt 
abpusējās intereses attiecībās ar trešām 
valstīm efektīvākas, pieņemot īpašus 
pasākumus, kas nav ietverti daudzgadu 
indikatīvās programmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu ES un 
abpusējās intereses. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā un elastīgā veidā reaģē uz 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, 
reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar 
trešām valstīm, un risina globālus 
problēmjautājumus.

1) Ar šo regulu izveido Partnerības 
instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, 
lai noteiktu un popularizētu ES vērtības un 
abpusējās intereses. Partnerības 
instruments atbalsta pasākumus, kas 
efektīvā un elastīgā veidā reaģē uz 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, 
reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar 
trešām valstīm, un risina globālus 
problēmjautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Helmut Scholz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām 
un vidi. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

a) atbalstīt ES divpusējās, reģionālās un 
starpreģionālās sadarbības partnerības 
stratēģijas, veicinot politikas dialogus un 
izstrādājot kolektīvas pieejas un atbildes uz 
globāliem problēmjautājumiem, piemēram, 
saistībā ar energoapgādes drošību, sociālās 
nevienlīdzības mazināšanu, klimata 
pārmaiņām un vidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
politikas dialogus un izstrādājot kolektīvas 
pieejas un atbildes uz globāliem 
problēmjautājumiem, piemēram, saistībā ar 
energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām 
un vidi. Šī mērķa sasniegšanas apjomu 
nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, lai stiprinātu 
saskaņotību starp Savienības iekšējām un 
ārējām politikām, galvenokārt inovācijas, 
pētniecības un konkurences jomā, 
atbalstot ES divpusējās, reģionālās un
starpreģionālās sadarbības partnerības 
stratēģijas, veicinot politikas dialogus un 
izstrādājot kolektīvas pieejas un atbildes uz 
globāliem problēmjautājumiem, piemēram, 
saistībā ar energoapgādes drošību, klimata 
pārmaiņām un vidi. Šī mērķa sasniegšanas 
apjomu nosaka, analizējot to, cik sekmīgi ir 
veidojusies galveno partnervalstu izpratne 
par stratēģijas „Eiropa 2020” politikas 
jomām un mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 45
Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 

b) uzlabot pieejamību trešiem tirgiem, 
stiprināt tirdzniecību, novērst šķēršļus 
tirdzniecībai un ieguldījumiem, tostarp 
atcelt nepamatotus aizsardzības 
pasākumus un regulējuma šķēršļus, arī 
veicinot starptautiskus standartus, uzlabot 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, 
kā arī piedāvāt drošu vidi ieguldījumiem 
un jaunas tirdzniecības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem — īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) — pasaules mērogā, 
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programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

izveidojot ekonomiskās partnerības un 
veicinot uzņēmējdarbības un normatīvo 
sadarbību, programmas un atbalsta 
instrumentus MVU internacionalizēšanai; 
šī mērķa sasniegšanas apjomu nosaka, 
analizējot ES daļu ārējā tirdzniecībā ar 
galvenajām partnervalstīm un tirdzniecību 
un ieguldījumu plūsmas uz visām 
partnervalstīm, kuras ir īpaši iekļautas 
darbībās, programmās un pasākumos šīs 
regulas ietvaros;

Or. it

Grozījums Nr. 46
Franziska Keller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

b) veicināt augstus sociālos un vides 
standartus taisnīgām un atbilstošām 
tirdzniecības un ieguldījumu attiecībām, 
izveidojot ekonomiskās partnerības un 
veicinot uzņēmējdarbības un normatīvo 
sadarbību. Šī mērķa sasniegšanas apjomu
cita starpā nosaka, analizējot ES daļu ārējā 
tirdzniecībā ar galvenajām partnervalstīm,
tirdzniecību un ieguldījumu plūsmu 
bilanci ar partnervalstīm un to, cik 
sekmīgi ir veidojusies izpratne par 
tirdzniecības kvalifikācijas pasākumiem, 
kuri ir īpaši iekļauti darbībās, programmās 
un pasākumos šīs regulas ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Helmut Scholz

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



AM\903553LV.doc 9/16 PE489.708v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības 
un normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot ES 
daļu ārējā tirdzniecībā ar galvenajām
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas uz partnervalstīm, 
kuras ir īpaši iekļautas darbībās, 
programmās un pasākumos šīs regulas 
ietvaros;

b) attīstīt tirdzniecību, ieguldījumus un 
sadarbību valsts un privātajiem 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības, veicot apmācību un veicinot 
normatīvo sadarbību. Šī mērķa 
sasniegšanas apjomu nosaka, analizējot 
abpusējo apmaiņu palielināšanos ar 
partnervalstīm un tirdzniecību un 
ieguldījumu plūsmas no un uz
partnervalstīm, kuras ir īpaši iekļautas 
darbībās, programmās un pasākumos šīs 
regulas ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Īstenojot šo regulu, ES mērķim ir jābūt 
nodrošināt saskaņu un atbilstību ar citām 
ārējās darbības jomām, jo īpaši Attīstības 
sadarbības instrumentu jaunattīstības 
valstīm, un citām attiecīgajām ES 
politikām, formulējot politiku, stratēģisko 
plānošanu un īstenošanas pasākumus.

4) Īstenojot šo regulu, ES mērķim ir jābūt 
nodrošināt saskaņu un atbilstību ar citām 
ārējās darbības jomām, jo īpaši Attīstības
sadarbības instrumentu jaunattīstības 
valstīm, ievērojot Eiropas Savienības
Attīstības politikas saskaņotības principu,
kā noteikts LESD 208. pantā, un citām 
attiecīgajām ES politikām, formulējot 
politiku, stratēģisko plānošanu un 
īstenošanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Franziska Keller
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Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Šīs regulas ietvaros finansēto pasākumu 
pamatā attiecīgā gadījumā ir jābūt 
sadarbības politikām, kas noteiktas 
instrumentos, piemēram, nolīgumos, 
deklarācijās un rīcības plānos starp ES un 
attiecīgajām trešām valstīm un reģioniem, 
kā arī tiem ir jābūt saistītiem ar Eiropas 
īpašās intereses jomām, politikas 
prioritātēm un stratēģijām.

5) Šīs regulas ietvaros finansēto pasākumu 
pamatā attiecīgā gadījumā ir jābūt 
sadarbības politikām, kas noteiktas 
instrumentos, piemēram, nolīgumos, 
deklarācijās un rīcības plānos starp ES un 
attiecīgajām trešām valstīm un reģioniem, 
kā arī tiem ir jābūt saistītiem ar Eiropas 
īpašajām vērtībām, politikas prioritātēm un 
stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. 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 piešķirti 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 piešķirti aptuveni 
EUR 1 812 100 000 mācību mobilitātes 
darbībām uz un no valstīm ārpus ES, kā arī 
sadarbībai un politiskajam dialogam ar šo 
valstu vietējām, reģionālajām un valsts
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Šo 
fondu izmantošanai piemēros „Erasmus 
visiem” regulas noteikumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 51
Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirdzniecības attiecību un tirdzniecības 
integrācijas procesu, tostarp tirdzniecības
starp dienvidu valstīm, atvieglošana (un 
atbalsts), atbalsts ES ieguldījumu plūsmām 
un ekonomiskajām partnerībām, tostarp 
īpašas uzmanības pievēršana maziem un 
vidējiem uzņēmumiem;

c) ekonomikas un tirdzniecības attiecību 
un tirdzniecības integrācijas procesu, 
tostarp tirdzniecības starp dienvidu valstīm 
atvieglošana (un atbalsts) un tirdzniecības 
attiecību padziļināšana ar jaunajiem 
Savienībai stratēģiskiem 
makroapgalabaliem, atbalsts ES 
ieguldījumu plūsmām un ekonomiskajām 
partnerībām, tostarp īpašas uzmanības 
pievēršana maziem un vidējiem 
uzņēmumiem; atbalsta darbības un 
instrumenti MVU internacionalizēšanai 
(tostarp apmācību un informācijas 
programmas, palīdzības centri trešajos 
tirgos); intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības uzlabošana, normatīvā un
reglamentējošā dialoga stiprināšana, 
pieejas atvieglošana trešo valstu tirgiem;

Or. it

Grozījums Nr. 52
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) politiku un nozaru dialogu veicināšana, 
iesaistot tajos ar politiku, ekonomiku, 
reglamentēšanu, vidi, sabiedrību, 
pētniecību un kultūru saistītas personas, 
kas ir saistītas vai nav saistītas ar ES, un 
nevalstiskās organizācijas;

d) politiku un nozaru dialogu veicināšana, 
iesaistot tajos ar politiku, ekonomiku, 
reglamentēšanu, vidi, sabiedrību, 
pētniecību un kultūru saistītas personas, 
kas ir saistītas vai nav saistītas ar ES, un 
nevalstiskās organizācijas, kā arī 
reģionālās un vietējās iestādes un to 
apvienības;
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Or. fr

Grozījums Nr. 53
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 
efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, nodarbinātība un sociālā 
politika, ilgtspējīga attīstība, tostarp 
pienācīgas darbavietas un kopīgas sociālās 
atbildības popularizēšana, tirdzniecība 
starp dienvidu valstīm un sadarbība, 
izglītība, kultūra, tūrisms, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība, 
tieslietas, muita, nodokļu sistēma, finanšu, 
statistikas un jebkuri citi jautājumi, kas 
saistīti ar ES konkrētajām interesēm vai ES 
un trešo valstu abpusējām interesēm;

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 
efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, nodarbinātība un sociālā 
politika, ilgtspējīga attīstība, tostarp 
pienācīgas darbavietas un kopīgas sociālās 
atbildības popularizēšana, tirdzniecība un 
sadarbība starp dienvidu valstīm, izglītība, 
kultūra, tūrisms, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība, 
tieslietas, muita, intelektuālā īpašuma 
tiesības, datu aizsardzība, nodokļu 
sistēma, finanšu, statistikas un jebkuri citi 
jautājumi, kas saistīti ar ES konkrētajām 
interesēm vai ES un trešo valstu abpusējām 
interesēm;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 
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efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, nodarbinātība un sociālā 
politika, ilgtspējīga attīstība, tostarp 
pienācīgas darbavietas un kopīgas sociālās 
atbildības popularizēšana, tirdzniecība 
starp dienvidu valstīm un sadarbība, 
izglītība, kultūra, tūrisms, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība, 
tieslietas, muita, nodokļu sistēma, finanšu, 
statistikas un jebkuri citi jautājumi, kas 
saistīti ar ES konkrētajām interesēm vai ES 
un trešo valstu abpusējām interesēm;

efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, nodarbinātība un sociālā 
politika, ilgtspējīga attīstība, tostarp 
pienācīgas darbavietas, sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas un kopīgas 
sociālās atbildības popularizēšana, 
tirdzniecība un sadarbība starp dienvidu 
valstīm, izglītība, kultūra, tūrisms, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, veselība, tieslietas, muita, 
nodokļu sistēma, finanšu, statistikas un 
jebkuri citi jautājumi, kas saistīti ar ES 
konkrētajām interesēm vai ES un trešo 
valstu abpusējām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 
efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, nodarbinātība un sociālā 
politika, ilgtspējīga attīstība, tostarp 
pienācīgas darbavietas un kopīgas sociālās 
atbildības popularizēšana, tirdzniecība 
starp dienvidu valstīm un sadarbība, 
izglītība, kultūra, tūrisms, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība, 
tieslietas, muita, nodokļu sistēma, finanšu, 
statistikas un jebkuri citi jautājumi, kas 
saistīti ar ES konkrētajām interesēm vai ES 
un trešo valstu abpusējām interesēm;

f) ES vai abpusējas intereses iniciatīvu un 
rīcību veicināšana tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, vides jautājumi, tostarp 
bioloģiskā daudzveidība, resursu 
efektivitāte, izejvielas, enerģētika, 
transports, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, reģionālo un vietējo iestāžu un 
pilsoniskās sabiedrības stiprināšana,
nodarbinātība un sociālā politika, 
ilgtspējīga attīstība, tostarp pienācīgas 
darbavietas un kopīgas sociālās atbildības 
popularizēšana, tirdzniecība un sadarbība
starp ziemeļu un dienvidu un dienvidu
valstīm, izglītība, profesionālā izglītība,
kultūra, tūrisms, vietējā attīstība,
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, veselība, tieslietas, muita, 
nodokļu sistēma, finanšu, statistikas un 
jebkuri citi jautājumi, kas saistīti ar ES 
konkrētajām interesēm vai ES un trešo 
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valstu abpusējām interesēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) informētības un izpratnes par ES un tās
atpazīstamības uzlabošana trešās valstīs.

g) informētības un izpratnes par ES 
uzlabošana un tādas iespējas 
palielināšana, kas saistīta ar apvienības 
izveidi ar trešām valstīm, lai sasniegtu 
dažus no tās galvenajiem mērķiem 
(attiecībā uz vidi, kultūru daudzveidību, 
cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu)

Or. en

Grozījums Nr. 57
Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
NORĀDOŠI FINANŠU LĪDZEKĻI 
LAIKPOSMAM NO 2014. LĪDZ 2020. 
GADA
Norādošs finanšu līdzekļu 
(EUR 1 131 000 000) sadalījums konkrētā 
mērķa sasniegšanai ir šāds:
– 1. mērķis (īstenot stratēģijas 
„Eiropa 2020” starptautisko 
dimensiju) — 43 %;
– 2. mērķis (uzlabot piekļuvi tirgum un 
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attīstīt apmaiņas, ieguldījumu un 
tirdzniecības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem) — 30 %;
– 3. mērķis (uzlabot sapratni un 
paplašināt Savienības redzamību un tās 
lomu pasaules mērogā) — 18 %; un
– nepiešķirtā rezerve (jāsadala starp 
trijiem mērķiem plānošanas gaitā, 
pamatojoties uz vajadzībām) — 5 %.

Or. it

Grozījums Nr. 58
Franziska Keller

Regulas priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pielikums
INDIKATĪVS FINANŠU PIEŠĶĪRUMS 
LAIKPOSMAM NO 2014. LĪDZ 
2020. GADAM
Kopējās finanšu atsauces summas 
(EUR 1 131 000 000) sadalījums pa 
konkrētiem mērķiem ir šāds:
1. mērķis (īstenot stratēģijas 
„Eiropa 2020” starptautisko 
dimensiju): 53 %;
2. mērķis (veicināt augstus sociālos un 
vides standartus taisnīgām un atbilstošām 
tirdzniecības un ieguldījumu
attiecībām): 20 %;
3. mērķis (uzlabot izpratni par ES, tās 
atpazīstamību un nozīmi pasaules 
mērogā): 18 %;
nepiešķirtā rezerve (sadalāma starp visiem 
trim mērķiem atbilstoši vajadzībām): 5 %.

Or. en
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