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Grozījums Nr. 11
Maria Eleni Koppa

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 12
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas valsts, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, var kļūt par dalībvalsti tikai 
tad, kad tā apliecinājusi, ka atbilst dalības 
kritērijiem, kas noteikti Eiropadomes 
1993. gada jūnija sanāksmē Kopenhāgenā, 
ar nosacījumu, ka pievienošanās 
nepārsniedz Savienības spēju integrēt 

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

jauno dalībvalsti. Minētie kritēriji attiecas 
uz to iestāžu stabilitāti, kas nodrošina 
demokrātiju, tiesiskumu, demokrātisko un 
cilvēktiesību ievērošanu, cīņu pret 
nabadzību, minoritāšu tiesību ievērošanu 
un aizsardzību, ekonomikas attīstību, kurai 
jābūt pietiekamai, lai izturētu konkurences 
spiedienu iekšējā tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
algu līmeņa saglabāšanu un 
paaugstināšanu, darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesībām, sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, tostarp veselību, izglītību 
un pensijām, vides aizsardzību un spēju 
uzņemties ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Maria Eleni Koppa

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pievienošanās procesa pamatā ir 
objektīvi kritēriji un principa piemērošana, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
pieteikuma iesniedzējām valstīm. Virzība 
uz pievienošanos ir atkarīga no pieteikuma 
iesniedzējas valsts spējas veikt 
nepieciešamās reformas, lai pielāgotu savu 
politisko, institucionālo, tiesisko, 
administratīvo un ekonomisko sistēmu 
Savienības noteikumiem, standartiem, 
politikai un praksei.

(5) Pievienošanās procesa pamatā ir 
objektīvi kritēriji un principa piemērošana, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
pieteikuma iesniedzējām valstīm. Virzība 
uz pievienošanos ir atkarīga no pieteikuma 
iesniedzējas valsts spējas veikt 
nepieciešamās reformas, lai pielāgotu savu 
politisko, institucionālo, tiesisko, 
administratīvo un ekonomisko sistēmu 
Savienības principiem, noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei.

Or. el

Grozījums Nr. 14
Maria Eleni Koppa
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 15
Maria Eleni Koppa

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāveicina 
saņēmējvalstu ekonomiskā un sociālā 
attīstība, atbalstot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes darba kārtību 

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāveicina 
saņēmējvalstu ekonomiskā un sociālā 
attīstība, atbalstot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes darba kārtību 
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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.

saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un 
pilnīga atbilstības nodrošināšana 
Kopenhāgenas kritērijiem. Būtu jāstiprina 
saistība starp finansiālo palīdzību un 
vispārējo progresu, kas panākts 
pirmspievienošanās stratēģijas īstenošanā.

Or. el

Grozījums Nr. 16
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Palīdzību saskaņā ar šo regulu būtu 
jāsniedz atbilstīgi paplašināšanās politikas 
regulējumam, ko Savienība noteikusi katrai 
saņēmējvalstij, kura minēta Komisijas 
ikgadējā paplašināšanās dokumentu 
kopumā, kas iekļauti stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumos, un Eiropas vai 
pievienošanās partnerībā paredzētajos 
progresa ziņojumos un paplašināšanās 
stratēģijā. Palīdzībai jābūt vērstai 
galvenokārt uz ierobežotu skaitu politikas 
jomu, kas palīdzēs saņēmējvalstīm stiprināt 
demokrātiskās iestādes un tiesiskumu, kā 
arī demokrātiskās reformas un tiesu un 
valsts pārvaldes iestāžu atbildību, veicināt 
un ievērot pamattiesības, cilvēktiesības, 
demokrātiskās un darba ņēmēju tiesības
un veicināt dzimumu līdztiesību un 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, 
efektīvi īstenot principus attiecībā uz 
diskriminācijas apkarošanu dzimuma, 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ, uzlabot bērnu 
tiesību ievērošanu un apkarot vardarbību 
un uzmākšanos sievietēm, bērniem, 
minoritātēm un citām neaizsargātām 
personām. Palīdzībai būtu arī jāveicina 
saņēmējvalstu ekonomiskā un sociālā 
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attīstība, atbalstot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes darba kārtību; īpaši 
jāpalielina atbalsts cīņai pret sociālo 
atstumtību un nabadzību saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”, un pakāpeniski 
jānodrošina atbilstība Kopenhāgenas 
kritērijiem. Būtu jāstiprina saistība starp 
finansiālo palīdzību un vispārējo progresu, 
kas panākts pirmspievienošanās stratēģijas 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Maria Eleni Koppa

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) PPI finansēto projektu izstrādē un 
īstenošanā jāiesaista aizvien vairāk 
nevalstisko organizāciju, lai nodrošinātu, 
ka PPI palīdzība atspoguļo faktiskās 
vēlmes un vajadzības, paaugstinātu PPI 
projektu nozīmi un veicinātu dinamiskas 
pilsoniskās sabiedrības veidošanos 
saņēmējvalstīs;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības interesēs ir palīdzēt 
saņēmējvalstīm to centienos īstenot 
reformas sistēmās, lai tās pielāgotu 

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

Savienības sistēmām, ja vien 
saņēmējvalstis to vēlas. Tā kā dalībvalstis 
nevar pilnīgi sasniegt šīs regulas mērķi un 
tā kā to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šīs 
regulas darbības jomā ietverts tikai tas, kas 
vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saistībā ar minētajiem deleģētajiem 
aktiem ir īpaši būtiski, lai Komisija 
sagatavošanās darbā veiktu pienācīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu vienlaikus arī 
jānodrošina laikus veikta un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(16) Saistībā ar minētajiem deleģētajiem 
aktiem ir īpaši būtiski, lai Komisija 
sagatavošanās darbā veiktu pienācīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, vienlaikus arī jānodrošina 
laikus veikta un atbilstīga attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai šīs iestādes 
varētu pilnībā īstenot savas pilnvaras, 
tostarp tiesības uzlikt veto deleģētam 
aktam vai atsaukt deleģēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) demokrātisko iestāžu un tiesiskuma 
stiprināšanai, tostarp tiesiskuma 
īstenošanai;

i) demokrātisko iestāžu un tiesiskuma 
stiprināšanai, tostarp tiesiskuma 
īstenošanai; arodbiedrību un citu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
vietējo un reģionālo iestāžu iesaistīšanai 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Maria Eleni Koppa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, dzimumu 
līdztiesības un reliģijas brīvības 
veicināšanai, diskriminācijas novēršanai un 
preses, plašsaziņas līdzekļu un interneta
brīvības nodrošināšanai, kā arī labu 
kaimiņattiecību veicināšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 22
Paul Murphy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cilvēktiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību labākai ievērošanai, dzimumu 
vienlīdzības veicināšanai, diskriminācijas 

ii) cilvēktiesību, demokrātisko un darba 
ņēmēju tiesību un pamatbrīvību 
veicināšanai un aizsardzībai, minoritāšu 
tiesību, tostarp pašnoteikšanās tiesību,
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novēršanai un preses brīvības 
nodrošināšanai, kā arī labu 
kaimiņattiecību veicināšanai;

labākai ievērošanai, dzimumu līdztiesības 
un integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai
veicināšanai, efektīvai principu 
īstenošanai attiecībā uz diskriminācijas 
apkarošanu dzimuma, etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, 
ietverot sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
visu personu, tostarp personu ar 
invaliditāti un vecāku cilvēku, tiesības, 
datu aizsardzības nodrošināšanai, bērnu 
tiesību ievērošanas uzlabošanai, 
vardarbības apkarošanai un uzmākšanās 
novēršanai sievietēm, bērniem, 
minoritātēm un citām neaizsargātām 
personām, preses brīvības veicināšanai un 
aizsardzībai, kā arī labu kaimiņattiecību 
veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Eleni Koppa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) pilsoniskās sabiedrības un sociālā 
dialoga attīstībai;

v) pilsoniskās sabiedrības attīstībai un 
sociālā dialoga uzsākšanai un 
pastiprināšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Maria Eleni Koppa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sasniedzot Savienības standartus i) sasniedzot Savienības standartus 
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ekonomikā un ekonomikas pārvaldībā; ekonomikā un ekonomikas pārvaldībā un 
cīnoties pret korupciju un krāpšanu, 
ņemot vērā arī pasaules ekonomikas 
krīzes radītās vajadzības un problēmas;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Franziska Keller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 26
Paul Murphy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) demokratizējot ekonomiku, vienlaikus 
izvirzot ievērojami augstākus mērķus 
sociālajā un vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Franziska Keller
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu;

iii) veicinot nodarbinātību un pienācīgas 
kvalitātes darbu un attīstot cilvēku 
kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Maria Eleni Koppa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot
cilvēku kapitālu;

iii) apkarojot bezdarbu, veicinot 
nodarbinātību un attīstot cilvēku kapitālu;

Or. el

Grozījums Nr. 29
Paul Murphy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicinot nodarbinātību un attīstot 
cilvēku kapitālu;

iii) radot darba vietas un veicinot 
publiskos ieguldījumus izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Paul Murphy
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) veicinot sociālo un ekonomisko 
iekļaušanu, jo īpaši minoritāšu un 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu vidū; 
pilnībā ievērojot arodbiedrību tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Maria Eleni Koppa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) attīstot fizisko kapitālu, uzlabojot 
sadarbību ar Savienību un reģionālajiem 
tīkliem;

v) aizsargājot dabas resursus, nodrošinot 
retzemju metālu ilgtspējīgu pārvaldību, 
attīstot fizisko kapitālu, veicinot 
kodoldrošību, uzlabojot sadarbību ar 
Savienību un reģionālajiem tīkliem;

Or. el

Grozījums Nr. 32
Paul Murphy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– progresu demokrātisku 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;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Maria Eleni Koppa

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodarbinātības, sociālās politikas jomas 
un cilvēkresursu attīstībai;

c) bezdarba, īpaši jauniešu bezdarba, 
apkarošanai; nodarbinātības, sociālās 
politikas jomas un cilvēkresursu attīstībai;

Or. el
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