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ĪSS PAMATOJUMS

Šis regulas projekts ir viens no ES ārpolitikas elementiem. Tas ir novatorisks un atšķiras no 
ES ārējās attīstības instrumentiem. Tā mērķis ir partnerība un sadarbība starp ES un jo īpaši 
tām valstīm, kurām vairs nav nepieciešama attīstības palīdzība un kas kļūst par ES partneriem 
ar kopīgām ekonomiskām interesēm, piemēram, Ķīna, Krievija, Latīņamerikas valstis u. c. Tā 
mērķis ir noteikt un popularizēt ES intereses un risināt svarīgus globālus problēmjautājumus 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Šā instrumenta budžets ir ierobežots — periodam no 
2014. līdz 2020. gadam ir paredzēti EUR 1,131 miljardi. Tāpēc ir precīzi jānosaka mērķi, 
mērķa nozares un valstis, kuru koordinācijas mehānismi šajā regulā jau ir paredzēti.

Partnerības instruments ļauj ES īstenot programmas ne tikai saistībā ar attīstības sadarbību ar 
globālajiem partneriem, bet arī tādēļ, lai popularizētu ES intereses visā pasaulē un vajadzības 
gadījumā risinātu globālus jautājumus. Partnerības instruments atbalsta pasākumus saistībā ar 
mērķiem, kuri izriet no ES divpusējām, reģionālām vai daudzpusējām attiecībām ar trešām 
valstīm, reģioniem un teritorijām, un risina globālus problēmjautājumus. Tā mērķis ir uzlabot 
tirgus pieejamību un attīstīt tirdzniecību, likvidēt šķēršļus tirdzniecībai un ieguldījumiem un 
cīnīties pret nepamatotiem protekcionisma pasākumiem, sniegt jaunas uzņēmējdarbības 
iespējas Eiropas uzņēmumiem visā pasaulē, izveidojot ekonomiskās partnerības un veicinot 
uzņēmējdarbības un normatīvo sadarbību.

Regula balstās uz tādām vērtībām kā demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana, universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, starptautisko tiesību 
principi un Eiropas Savienības pamatpīlāri. Tas jānodrošina, formulējot ES sadarbības 
politiku un tās pasākumu stratēģisko plānošanu un īstenošanu. 

Lai nodrošinātu pasākumu konsekvenci un atbilstību, nepieciešama efektīvāka sadarbība un 
procedūru koordinēšana gan starp ES un tās dalībvalstīm, gan arī attiecībās ar citiem līdzekļu 
devējiem un dalībniekiem. Šā priekšlikuma mērķis ir panākt, ka dalībvalstu un ES 
likumdevēji labāk saskaņo savas prioritātes un darbības, nodrošinot, ka ES spēj elastīgi un 
savlaicīgi reaģēt uz jaunām vajadzībām, lai apņemtos padarīt tās intereses attiecībās ar trešām 
valstīm efektīvākas. Indikatīvajām sadarbības jomām un indikatīvajam finanšu sadalījumam 
un tā izmaiņām piemēro deleģēto aktu procedūru.

Šajā saistībā tiek ierosināts daudzgadu indikatīvajā programmā noteikt ES saskaņoto 
stratēģiju attiecīgajam ģeogrāfiskajam apgabalam un attiecīgajai sadarbības jomai. Tāpēc tiek
ierosināts šajā regulā ietvert un tās pielikumā noteikt indikatīvo finanšu sadalījumu 2014.–
2020. gadam. Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus, lai pārdalītu summas starp 
programmām. Nosakot prioritātes attiecībā uz stratēģiskajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem un 
sadarbības jomām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par daudzgadu indikatīvajām 
programmām veic rūpīgu, taisnīgu un objektīvu ES interešu ex ante novērtējumu.

Tāpat tiek ierosināts nebūtisko izmaiņu daļu daudzgadu indikatīvajās programmās samazināt 
no 20 uz 10 % no sākotnējā sadalījuma. Šis priekšlikums ir pietiekami drošs, ja šīs izmaiņas 
neietekmē prioritārās jomas un mērķus, kas noteikti daudzgadu indikatīvajās programmās. 
Priekšlikums attiecas arī uz koriģēšanas procedūru, ko pieņem Komisija saskaņā ar Kopējā 
īstenošanas regulā minēto konsultāciju procedūru.
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Ir jāparedz regulas īstenošanas pārbaudes mehānisms. Tāpēc tiek ierosināti jauni pārbaudes 
noteikumi. Ne vēlāk kā 2017. gada 30. jūnijā Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz novērtējuma ziņojumu par šīs regulas īstenošanu pirmajos trijos gados, norādot 
nepieciešamos grozījumus, tostarp izmaiņas jaunajā Ia pielikumā noteiktajā indikatīvajā 
finanšu sadalījumā.

Visi šie grozījumi palīdzēs izveidot un koordinēt globālo ES instrumentu, lai veicinātu 
partnerību un ES atpazīstamību pasaulē. 

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Savienības pamatā ir tādas 
vērtības kā demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, 
universālums un nedalāmība, cilvēka 
cieņas neaizskaramība un starptautisko 
tiesību principi. Tā cenšas attīstīt un 
nostiprināt apņemšanos ievērot šīs 
vērtības partnervalstīs un reģionos, 
izmantojot dialogu un sadarbību. ES 
mērķis ir arī nodrošināt saskaņotību ar 
citām ārējās darbības jomām. Tas 
jānodrošina, formulējot ES sadarbības 
politiku un tās pasākumu stratēģisko 
plānošanu un īstenošanu. Lai 
nodrošinātu pasākumu konsekvenci un 
atbilstību, nepieciešama efektīvāka 
sadarbība un procedūru koordinēšana 
gan starp ES un tās dalībvalstīm, gan arī 
attiecībās ar citiem līdzekļu devējiem un 
dalībniekiem. ES un dalībvalstīm jāuzlabo 
attiecīgās sadarbības politikas 
konsekvence un papildināmība. Lai 
nodrošinātu, ka ES un dalībvalstu 
sadarbības politika papildina un 
pastiprina viena otru, ir jāparedz kopīgas 
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plānošanas procedūras, kas jāīsteno visos 
iespējamos un attiecīgos gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 
šajās valstīs palielinātu zināšanas par 
Eiropas Savienību.

(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 Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO) un 
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 šajās valstīs 
palielinātu zināšanas par Eiropas 
Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot īpašas uzmanības pievēršanu 
globālajiem dalībniekiem, regulas darbības 
mērogam ir jāaptver visas pasaules valstis, 

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

lai būtu iespējams atbalstīt sadarbības 
pasākumus gan ar attīstītajām, gan
jaunattīstības valstīm, ar kurām ES saistās 
būtiskas intereses saskaņā ar šīs regulas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

   (10a) Sadarbības pasākumos, kuru mērķis 
ir uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas, jāņem vērā ES 
intereses un jānodrošina ilgtermiņa 
ieguvumi ES izaugsmei, stiprinot 
ekonomisko drošību un nepārtraukti 
radot jaunas un konkurētspējīgas 
darbavietas ES, vienlaikus veicinot 
progresu un attīstību partnervalstīs, 
nodrošinot labāku reģionālo attīstību, 
veicinot ieguldījumus, uzlabojot 
ekonomikas pārvaldību, stiprinot 
ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar 
stratēģiskajiem partneriem un nodrošinot 
reālu abpusēju tirgus pieejamību. 
Sadarbības pasākumiem jābūt vairāk 
vērstiem uz ES mikrouzņēmumu un mazo 
un vidējo uzņēmumu īpašajām 
vajadzībām, lai paaugstinātu to 
konkurētspēju. Jāpanāk lielāka atbilstība 
starp ES un tās galveno partneru 
noteikumiem un praksi, vienlaikus 
nemazinot ES standartu un sertifikācijas 
prakses nozīmi, bet panākot, ka lielākā 
mērā tiek atzīti esošie daudzpusējie 
standarti un prakse, atbalstot pasākumus, 
kuru mērķis ir regulējuma konverģence 
ar tās galvenajiem tirdzniecības 
partneriem un vispārējā regulatīvā 
sadarbība, lai veicinātu starptautisko 
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standartu ekvivalenci un konverģenci un 
tādējādi mazinātu konfliktus un saistītās 
tirdzniecības izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ES attiecībās ar tās partneriem visā 
pasaulē ir apņēmusies veicināt pienācīgas 
darbavietas visiem, kā arī ratificēt un 
efektīvi īstenot starptautiski atzītus darba 
standartus un daudzpusējus vides 
nolīgumus.

(11) ES attiecībās ar tās partneriem visā 
pasaulē ir apņēmusies veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
pienācīgas darbavietas visiem, kā arī 
ratificēt un efektīvi īstenot starptautiski 
atzītus darba standartus un daudzpusējus 
vides nolīgumus. Šī regula būtu jāizmanto
kā līdzeklis, lai atbalstītu starptautisko 
konkurētspēju un veicinātu 
protekcionisma riska samazināšanu, 
vienlaikus atbalstot Eiropas vērtības un 
komerciālās intereses, un kā brīvas un 
godīgas tirdzniecības līdzeklis, kas var 
nodrošināt sociālo un vides standartu 
efektīvu un vispārēju ieviešanu un 
īstenošanu partnervalstīs, kā arī jaunu 
nodarbinātības politikas veidu 
veicināšanu un tādu darbavietu radīšanu, 
kas atbilst Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pienācīgas kvalitātes 
darba standartiem un izaugsmes iespējām 
Eiropas nozarēm un maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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 saskaras ES un 
starptautiskā sabiedrība, un tā ir joma, 
kurā nepieciešama steidzama starptautiska 
mēroga rīcība, jo ES mērķus šajā jomā var 
sasniegt tikai sadarbībā ar tās 
galvenajiem tirdzniecības partneriem. 
Saskaņā ar Komisijas paziņojumā „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020”” pausto nodomu 
palielināt to ES budžeta daļu, kas saistīta
ar klimata pasākumiem, šai regulai ir 
jāveicina minētā mērķa sasniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Turklāt daudzveidīgu sadarbības un 
partnerību iniciatīvu veicināšana vienotā 
instrumentā veicinātu apjomīgus 
ietaupījumus, sinerģijas ietekmi, lielāku 
efektivitāti, saskaņotāku lēmumu 
pieņemšanu un pārvaldību un augstu ES 
ārējo darbību atpazīstamību.

(15) Turklāt daudzveidīgu sadarbības un 
partnerības iniciatīvu veicināšana vienotā 
instrumentā nodrošinātu mērķtiecīgu un 
novatorisku tirdzniecības un ieguldījumu 
stratēģiju, ņemot vērā jaunos 
izaicinājumus, ar kuriem saskaras ES, 
apjomīgus ietaupījumus, sinerģijas efektu, 
lielāku efektivitāti, saskaņotāku lēmumu 
pieņemšanu un pārvaldību un augstu ES 
ārējo darbību atpazīstamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ir 
jāpielieto diferencēta un elastīga pieeja, 
izstrādājot modeļus sadarbībai ar 
galvenajām partnervalstīm, kuros tiek 
ņemts vērā šo valstu ekonomiskais, 
sociālais un politiskais konteksts, kā arī ES 
īpašās intereses, politiku prioritātes un 
stratēģijas, vienlaikus saglabājot iespēju 
nepieciešamības gadījumā iejaukties 
jebkurā pasaules vietā.

(16) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ir 
jāpielieto diferencēta un elastīga pieeja, 
izstrādājot modeļus sadarbībai ar 
galvenajām partnervalstīm, kuros tiek 
ņemts vērā šo valstu ekonomiskais, 
sociālais un politiskais konteksts, kā arī ES 
īpašās intereses, politikas prioritātes un 
stratēģijas, vienlaikus saglabājot iespēju 
nepieciešamības gadījumā iejaukties 
jebkurā pasaules vietā. ES jāizmanto 
integrēta pieeja attiecībā uz tirdzniecības, 
attīstības, lauksaimniecības, vides, 
pētniecības un ārpolitiku.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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) Jāparedz atbilstoši plānošanas un 
īstenošanas pasākumi un starpiestāžu 
sadarbība, lai nodrošinātu, ka ES spēj
elastīgi un savlaicīgi reaģēt uz jaunām 
un/vai neparedzētām vajadzībām, lai 
apņemtos padarīt tās intereses attiecībās ar 
trešām valstīm efektīvākas, un pieņemot 
īpašus pasākumus, kas nav ietverti 
daudzgadu indikatīvās programmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai pielāgotu regulas darbības jomu 
ļoti mainīgajai realitātei trešās valstīs, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir jādeleģē Komisijai attiecībā 
uz konkrētām sadarbības jomām, kuras ir 
noteiktas pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, laikus un 
regulāri nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(19) Izmaiņas attiecībā uz konkrētām 
sadarbības jomām, daudzgadu indikatīvo 
programmu pieņemšanu un indikatīvā 
finanšu sadalījuma koriģēšanu ir šīs 
regulas nebūtiskie elementi. Tāpēc, lai 
pielāgotu regulas darbības jomu ļoti
mainīgajai realitātei trešās valstīs, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
ir jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
konkrētām sadarbības jomām, kuras ir 
noteiktas pielikumā, kā arī uz daudzgadu 
indikatīvo programmu pieņemšanu 
saskaņā ar 5. pantu un indikatīvo finanšu 
sadalījumu pa programmām, kā noteikts 
Ia pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, laikus un 
regulāri nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

(20) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
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vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Ņemot vērā šo īstenošanas 
dokumentu būtību, jo īpaši to politiskās 
orientācijas būtību vai ietekmi finanšu 
ziņā, to pieņemšanā principā ir jāpielieto 
pārbaudes procedūra, izņemot attiecībā uz 
maza finanšu mēroga tehniskiem 
īstenošanas pasākumiem.

vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Ņemot vērā šo īstenošanas 
dokumentu būtību, jo īpaši to ietekmi 
finanšu ziņā, to pieņemšanā principā ir 
jāpielieto konsultāciju procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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 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, reģioniem un teritorijām 
un risina globālus problēmjautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 

a) īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” 
starptautisko dimensiju, atbalstot ES 
divpusējās, reģionālās un starpreģionālās 
sadarbības partnerības stratēģijas, veicinot 
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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;

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 un to ietekme uz 
politikas izstrādi šajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 14

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) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecību, likvidēt šķēršļus tirdzniecībai 
un ieguldījumiem un cīnīties pret 
nepamatotiem protekcionisma 
pasākumiem, piedāvāt drošu vidi 
ieguldījumiem un jaunas uzņēmējdarbības 
iespējas Eiropas uzņēmumiem visā 
pasaulē, 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 visām 
partnervalstīm, kuras ir īpaši iekļautas 
darbībās, programmās un pasākumos šīs 
regulas ietvaros;

Or. en
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
redzamību un lomu uz pasaules skatuves ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības un 
informācijas sniegšanas aktivitāšu 
starpniecību, lai popularizētu ES vērtības 
un intereses. Šī mērķa sasniegšanas 
apjomu nosaka, cita starpā, analizējot 
aptaujas vai novērtējumus.

c) uzlabot izpratni par ES, tās vispārējo 
atpazīstamību un nozīmi pasaules arēnā ar 
publiskās diplomātijas, 
izglītības/akadēmiskās sadarbības un 
informācijas sniegšanas aktivitāšu 
starpniecību, lai popularizētu ES vērtības 
un intereses. Šī mērķa sasniegšanas 
rādītājs ir labāka ES izpratne un 
savstarpējā sapratne galvenajās 
partnervalstīs, kas cita starpā parādīta ar
aptauju vai novērtējumu starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) ES vēlas popularizēt, attīstīt un 
konsolidēt brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību 
principu un tiesiskumu, kas ir tās pamatā, 
risinot dialogu un veidojot sadarbību ar 
trešām valstīm.

1. ES vēlas popularizēt, attīstīt un 
konsolidēt brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību 
principu un tiesiskumu, kas ir tās pamatā, 
risinot dialogu un veidojot sadarbību ar 
trešām valstīm, reģioniem un teritorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai pastiprinātu ES palīdzības ietekmi, 2. Lai pastiprinātu ES palīdzības ietekmi, 
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attiecīgā gadījumā, veidojot sadarbību ar 
partnervalstīm, ir jāizmanto diferencēta un 
elastīga pieeja, lai tiktu ņemts vērā to 
ekonomiskais, sociālais un politiskais 
konteksts, kā arī ES īpašās intereses, 
politikas prioritātes un stratēģijas.

attiecīgā gadījumā, veidojot sadarbību ar 
partnervalstīm, reģioniem un teritorijām, 
ir jāizmanto diferencēta un elastīga pieeja, 
lai tiktu ņemts vērā to ekonomiskais, 
sociālais un politiskais konteksts, kā arī ES 
īpašās intereses, politikas prioritātes un 
stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ES un dalībvalstīm to attiecīgajās 
kompetences jomās ir jāveicina 
daudzpusēja pieeja globāliem 
problēmjautājumiem un sadarbība ar 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām un struktūrām, tostarp 
starptautiskām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
ESAO un Divdesmit valstu finanšu 
ministru un centrālās bankas pārvaldītāju 
grupu (G 20) un citiem divpusējiem 
līdzekļu devējiem.

3. ES un dalībvalstīm to attiecīgajās 
kompetences jomās ir jāveicina 
daudzpusēja pieeja globāliem 
problēmjautājumiem un sadarbība ar 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām un struktūrām, tostarp 
starptautiskām finanšu iestādēm, Pasaules 
Tirdzniecības organizāciju (PTO), 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
ESAO un Divdesmit valstu finanšu 
ministru un centrālās bankas pārvaldītāju 
grupu (G 20) un citiem divpusējiem 
līdzekļu devējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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 

4. Īstenojot šo regulu, ir jānodrošina 
saskaņa un atbilstība ar citām ES ārējās 
darbības jomām, jo īpaši Attīstības 
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sadarbības instrumentu jaunattīstības 
valstīm, un citām attiecīgajām ES 
politikām, formulējot politiku, stratēģisko 
plānošanu un īstenošanas pasākumus.

sadarbības instrumentu jaunattīstības 
valstīm, un citām attiecīgajām ES 
politikām, formulējot politiku, stratēģisko 
plānošanu un pasākumu īstenošanu. ES 
nodrošina, ka plānošanā un īstenošanā 
tiek pienācīgi ņemtas vērā vides, 
ilgtspējīgas enerģētikas, sociālās, 
nodarbinātības un citas labklājības 
vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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, reģioniem un 
teritorijām, un to mērķis ir uzlabot to 
īstenošanas spēju attiecībā uz ES 
lēmumiem, īpašajām interesēm, politikas 
prioritātēm un stratēģijām. ES 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
ekonomiskās sadarbības veicināšanas 
stratēģijas pamatā ir pašreizējo pasaules 
tirdzniecības tendenču, ES iekšējās un 
ārējās attīstības un Eiropas uzņēmumu 
daudzveidības, tehnoloģiskās kompetences 
un attīstības vispusīga analīze.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  1.a Nosakot prioritātes attiecībā uz 
stratēģiskajiem ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem un sadarbības jomām, 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 
daudzgadu indikatīvajām programmām 
veic rūpīgu, taisnīgu un objektīvu ES 
interešu ex ante novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija pieņem daudzgadu 
indikatīvās programmas saskaņā ar 
Kopējās īstenošanas regulas 15. panta 
3. punktā minēto izskatīšanas procedūru. 
Šī procedūra ir piemērojama arī būtiskai 
pārskatīšanai, kuras rezultātā tiek veiktas 
ievērojamas izmaiņas stratēģijā vai tās 
plānošanā.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu, lai 
pieņemtu daudzgadu indikatīvās 
programmas. Šī procedūra ir piemērojama 
arī būtiskai pārskatīšanai vai koriģēšanai, 
kuras rezultātā tiek veiktas ievērojamas 
izmaiņas stratēģijā vai tās plānošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka ES stratēģiskās un/vai abpusējās 
intereses un prioritātes, īpašos mērķus un
paredzamos rezultātus. Attiecībā uz valstīm 
vai reģioniem, kuriem ir izveidots kopīgs 
pamatdokuments, ar ko nosaka 
visaptverošu ES stratēģiju, šī dokumenta
pamatā ir jābūt daudzgadu indikatīvajām 
programmām.

2. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka ES stratēģiju attiecīgajam 
ģeogrāfiskajam apgabalam un attiecīgajai 
sadarbības jomai, ES stratēģiskās un/vai 
abpusējās intereses un prioritātes, īpašos 
mērķus, paredzamos rezultātus un 
darbības rādītājus. Attiecībā uz valstīm 
vai reģioniem, kuriem ir izveidots kopīgs 
pamatdokuments, ar ko nosaka 
visaptverošu ES stratēģiju, daudzgadu 
indikatīvo programmu pamatā ir šis 
dokuments.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija un dalībvalstis plānošanas 
procesa sākumposmā apspriežas 
savstarpēji un ar citiem līdzekļu devējiem 
un dalībniekiem, tostarp ar 
ieinteresētajām personām un vietējo 
iestāžu pārstāvjiem, lai veicinātu to 
sadarbības papildināmību. Šīs 
apspriešanās rezultāts var būt kopīga 
plānošana, ko veic ES un tās dalībvalstis.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Daudzgadu indikatīvajās programmās 
var izveidot rezervi nepiešķirtiem 
līdzekļiem. Lēmumu par šo līdzekļu 
piešķiršanu pieņem saskaņā ar Kopējo 
īstenošanas regulu.

5. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
var izveidot rezervi nepiešķirtiem 
līdzekļiem, kas nepārsniedz 5 %. Lēmumu
par šo līdzekļu piešķiršanu pieņem saskaņā 
ar Kopējo īstenošanas regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šā panta 1. punktā minēto 
pārskatīšanas procedūru nepiemēro 
nebūtiskām izmaiņām daudzgadu 
indikatīvajās programmās, tehniskām 
korekcijām, līdzekļu pārdalei paredzamā 
sadalījuma ietvaros katrai prioritārajai 
jomai vai sākotnējā vispārējā sadalījuma 
lieluma palielināšanai vai samazināšanai 
par mazāk nekā 20 %, ja šīs izmaiņas 
neietekmē prioritārās jomas un mērķus, kas 
noteikti daudzgadu indikatīvajās 
programmās. Eiropas Parlamentu un 
Padomi informē par šīm izmaiņām viena 
mēneša laikā.

6. Šā panta 1. punktā minēto procedūru 
nepiemēro nebūtiskām izmaiņām 
daudzgadu indikatīvajās programmās, 
tehniskām korekcijām, līdzekļu pārdalei 
paredzamā sadalījuma ietvaros katrai 
prioritārajai jomai vai sākotnējā sadalījuma 
lieluma palielināšanai vai samazināšanai 
par mazāk nekā 10 %, ja šīs izmaiņas 
neietekmē prioritārās jomas un mērķus, kas 
noteikti daudzgadu indikatīvajās 
programmās. Šādas izmaiņas pieņem 
Komisija saskaņā ar Kopējās īstenošanas 
regulas 15. panta 2. punktā minēto 
konsultāciju procedūru un viena mēneša 
laikā par tām informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopējās īstenošanas regulas 15. panta 
4. punktā minēto procedūru var piemērot 
izmaiņu veikšanai daudzgadu indikatīvajās 
programmās, ja ir nepieciešama ātra ES 
atbilde.

7. Kopējās īstenošanas regulas 15. panta 
4. punktā minēto procedūru pienācīgi 
pamatotos steidzamības gadījumos var 
piemērot izmaiņu veikšanai daudzgadu 
indikatīvajās programmās, ja ir 
nepieciešama ātra ES atbilde.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas 4. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu īsteno regulas spēkā esības 
laikā.

1. Šīs regulas 4. pantā, 5. panta 1. punktā 
un 8. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu īsteno regulas spēkā esības 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laika posmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 1 131 000 000. 
Lēmumu par gada apropriācijām budžeta 
iestāde pieņem kā daļu no ikgadējās 
budžeta procedūras, ievērojot Daudzgadu 

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laika posmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 1 131 000 000. 
Indikatīvais finanšu sadalījums 2014.–
2020. gadam ir noteikts Ia pielikumā. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
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finanšu shēmā noteiktos ierobežojumus. aktus saskaņā ar 7. pantu, lai grozītu vai 
papildinātu Ia pielikumu vai pārdalītu 
summas starp programmām. Lēmumu par 
gada apropriācijām budžeta iestāde pieņem 
kā daļu no ikgadējās budžeta procedūras, 
ievērojot Daudzgadu finanšu shēmā 
noteiktos ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pārskatīšana

Ne vēlāk kā 2017. gada 30. jūnijā 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz novērtējuma ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu pirmajos trijos 
gados, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību akta priekšlikumu, norādot 
nepieciešamos grozījumus, tostarp 
izmaiņas Ia pielikumā noteiktajā 
indikatīvajā finanšu sadalījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šo regulu piemēro no 

1. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šo regulu piemēro no 
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2014. gada 1. janvāra. 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Pielikums – 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) 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, tehnisko 
noteikumu tuvināšana un standartizācija, 
intelektuālā īpašuma tiesības, personas 
datu aizsardzība un paraugprakse 
ekonomikas, tirdzniecības, nodokļu un 
finanšu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
Pielikums – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) korupcijas novēršanas līdzekļu un 
pārredzamības darbību uzlabošana un 
pastiprināta to īstenošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
Pielikums – 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 kvalitātes nodarbinātības 
veicināšana, un kopīga sociālā atbildība, 
tirdzniecība starp dienvidu valstīm un 
sadarbība, izglītība, kultūra, tūrisms, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, veselība, tieslietas, muita, 
nodokļu sistēma, finanšu un statistikas 
jautājumi, kas saistīti ar ES konkrētajām 
interesēm vai ES un trešo valstu abpusējām 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
INDIKATĪVS FINANŠU SADALĪJUMS 

2014.–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): 
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53 %;
2. mērķis (uzlabot tirgus pieejamību un 
attīstīt tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem); 20 %;
3. mērķis (uzlabot izpratni par ES, tās 
vispārējo atpazīstamību un nozīmi 
pasaules arēnā): 18 %, un
nepiešķirtā rezerve (sadalāma starp visiem 
trim mērķiem atbilstoši vajadzībām): 5 %.

Or. en


