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Grozījums Nr. 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Divas galvenās politikas iniciatīvas, kas 
ir noteikušas reģionālo sadarbību ar 
Eiropas Savienības kaimiņvalstīm:
Austrumu partnerība starp Savienību un tās 
austrumu kaimiņvalstīm un Vidusjūras 
reģiona valstu savienība starp Savienību un 
tās kaimiņvalstīm Vidusjūras reģiona 
dienvidos. Šīs iniciatīvas veido būtisku 
politisko satvaru attiecību padziļināšanai ar 
partnervalstīm un starp tām, pamatojoties 
uz kopīgas dalības un atbildības 
principiem.

(6) Divas galvenās politikas iniciatīvas, kas 
ir noteikušas reģionālo sadarbību ar 
Eiropas Savienības kaimiņvalstīm:
Austrumu partnerība starp Savienību un tās 
austrumu kaimiņvalstīm un Vidusjūras 
reģiona valstu savienība starp Savienību un 
tās kaimiņvalstīm Vidusjūras reģiona 
dienvidos kopā ar ARLEM (Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu vietējo un 
reģionālo pašvaldību asambleju). Šīs 
iniciatīvas veido būtisku politisko satvaru 
attiecību padziļināšanai ar partnervalstīm 
un starp tām, pamatojoties uz kopīgas 
dalības un atbildības principiem.

Or. es

Grozījums Nr. 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopš Eiropas kaimiņattiecību politikas 
īstenošanas uzsākšanas un Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
izveides ir veikti vairāki būtiski soļi.
Piemēram, ir padziļinātas attiecības ar 
partnervalstīm, uzsāktas reģionālās 
iniciatīvas un pāreja uz demokrātiju
reģionā. Pamatojoties uz šiem 
sasniegumiem un veicot politikas vispārēju 
stratēģisko pārskatīšanu, 2011. gadā tika 
izstrādāta jauna Eiropas kaimiņattiecību 

(7) Kopš Eiropas kaimiņattiecību politikas 
īstenošanas uzsākšanas un Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
izveides ir veikti vairāki būtiski soļi.
Piemēram, ir padziļinātas attiecības ar 
partnervalstīm, uzsāktas reģionālās 
iniciatīvas un pāreja uz demokrātiju, īpaši 
tas sakāms par Vidusjūras dienvidu krasta 
valstīm pēc 2011. gada pavasara 
notikumiem. Pamatojoties uz šiem 
sasniegumiem un veicot politikas vispārēju 
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politikas vīzija. Tajā izklāstīti galvenie 
mērķi, kas jāsasniedz Savienības 
sadarbībā ar kaimiņvalstīm, un paredzēts 
lielāks atbalsts partnervalstīm, kuras 
apņēmušās veidot demokrātisku sabiedrību 
un veikt reformas, saskaņā ar „vairāk par 
vairāk” un „savstarpējās atbildības” 
principu.

stratēģisko pārskatīšanu, 2011. gadā tika 
izstrādāta jauna Eiropas kaimiņattiecību 
politikas vīzija. Šajā politikā ir izklāstīti 
galvenie mērķi tādās jomās kā sadarbības 
sekmēšana un atbalsts partnervalstīm, 
kuras apņēmušās veidot taisnīgāku un 
demokrātiskāku sabiedrību, kurā tiek 
ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības
saskaņā ar „vairāk par vairāk” un
„savstarpējās atbildības” principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopš Eiropas kaimiņattiecību politikas 
īstenošanas uzsākšanas un Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
izveides ir veikti vairāki būtiski soļi.
Piemēram, ir padziļinātas attiecības ar 
partnervalstīm, uzsāktas reģionālās 
iniciatīvas un pāreja uz demokrātiju 
reģionā. Pamatojoties uz šiem 
sasniegumiem un veicot politikas vispārēju 
stratēģisko pārskatīšanu, 2011. gadā tika 
izstrādāta jauna Eiropas kaimiņattiecību 
politikas vīzija. Tajā izklāstīti galvenie 
mērķi, kas jāsasniedz Savienības sadarbībā 
ar kaimiņvalstīm, un paredzēts lielāks 
atbalsts partnervalstīm, kuras apņēmušās 
veidot demokrātisku sabiedrību un veikt 
reformas, saskaņā ar „vairāk par vairāk” un
„savstarpējās atbildības” principu.

(7) Kopš Eiropas kaimiņattiecību politikas 
īstenošanas uzsākšanas un Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
izveides ir notikušas lielas politiskas 
pārmaiņas gan dienvidu, gan austrumu 
kaimiņvalstīs. Piemēram, ir padziļinātas 
attiecības ar partnervalstīm, uzsāktas 
reģionālās iniciatīvas un pāreja uz 
demokrātiju reģionā. Pamatojoties uz šiem 
sasniegumiem un veicot politikas vispārēju
stratēģisko pārskatīšanu, 2011. gadā tika 
izstrādāta jauna Eiropas kaimiņattiecību 
politikas vīzija. Tajā izklāstīti galvenie 
mērķi, kas jāsasniedz Savienības sadarbībā 
ar kaimiņvalstīm, un paredzēts lielāks 
atbalsts partnervalstīm, kuras apņēmušās 
veidot demokrātisku sabiedrību un veikt 
reformas, saskaņā ar „vairāk par vairāk” un
„savstarpējās atbildības” principu.

Or. es
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Grozījums Nr. 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šī instrumenta darbības jomai ir 
jābūt tādai, lai ar to varētu veicināt 
pārrobežu un diferencētu pieeju, 
atvieglojot ātru un efektīvu programmu 
īstenošanu valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, lai 
sekmētu projektu reģionālo un 
starpreģionālo attīstību un decentralizētas 
sadarbības politiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
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, īpaši 
projektiem, kas saistīti ar enerģijas
ražošanu un transportu un citām 
sadarbības jomām, piemēram, pētniecība, 
attīstība un inovācija, zināšanu pārnese 
un tehnoloģijas, kas saistītas ar zemām 
oglekļa emisijām un energoefektivitāti.

Or. es
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Grozījums Nr. 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vajadzības gadījumā pārrobežu 
sadarbība veicinās pastāvošo un turpmāko 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanu.

(12) Vajadzības gadījumā pārrobežu 
sadarbība veicinās pastāvošo un turpmāko 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanu. To jo 
īpaši būs iespējams panākt, piešķirot 
prioritāti gāzes, elektroenerģijas un naftas 
koridoriem un dabasgāzes uzglabāšanas 
infrastruktūrai.

Or. es

Grozījums Nr. 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Sniedzamajam atbalstam ir jāatbilst 
arī Savienības ilgtermiņa mērķiem 
klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā, 
īpaši klimata un enerģētikas ceļvežiem 
2050. gadam, kā arī tādiem mērķiem kā 
dekarbonizācija un emisiju samazināšana 
par 80–95 % līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Eiropas kaimiņattiecību politikai 
vajadzētu palielināt sinerģiju ar 
daudzpusējiem projektiem, kas kopā ar 
Vidusjūras valstīm uzsākti visā Savienībā.

Or. es

Grozījums Nr. 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienībai un tās dalībvalstīm būtu 
jāuzlabo savas politikas attiecībā uz 
sadarbību ar kaimiņvalstīm savstarpējā 
saskaņotība un papildināmība. Lai 
nodrošinātu, ka Savienības sadarbības 
politika un dalībvalstu sadarbības politika 
savstarpēji papildina un pastiprina viena 
otru, ir nepieciešama kopīga plānošana, kas 
būtu jāīsteno vienmēr, kad tas ir iespējams 
un vajadzīgs.

(15) Savienībai un tās dalībvalstīm būtu 
jāuzlabo savas politikas attiecībā uz 
sadarbību ar kaimiņvalstīm savstarpējā 
saskaņotība un papildināmība, ņemot vērā 
arī stratēģijā „Eiropa 2020” iekļautās 
prioritātes. Lai nodrošinātu, ka Savienības 
sadarbības politika un dalībvalstu 
sadarbības politika savstarpēji papildina un 
pastiprina viena otru, ir nepieciešama 
kopīga plānošana, kas būtu jāīsteno 
vienmēr, kad tas ir iespējams un vajadzīgs.

Or. es

Grozījums Nr. 18
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā regulā paredzētais Savienības 
atbalsts pēc būtības būtu jāpieskaņo 
attiecīgajām partnervalstu nacionālajām, 
reģionālajām vai vietējām stratēģijām un 

(16) Šajā regulā paredzētais Savienības 
atbalsts būtu jāpieskaņo attiecīgajām 
partnervalstu nacionālajām, reģionālajām 
vai vietējām stratēģijām un pasākumiem.
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pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ES ir vispiemērotākais palīdzības 
sniedzējs tām kaimiņvalstīm, kurām 
pieskaņošanās ES noteikumiem un 
standartiem ir viens no galvenajiem 
politikas mērķiem. Atsevišķos gadījumos 
atbalstu ir iespējams sniegt vienīgi 
Savienības līmenī.

(17) ES vajadzētu apņemties sniegt 
savlaicīgu un izmaksu ziņā lietderīgu 
palīdzību tām kaimiņvalstīm, kurām 
pieskaņošanās ES noteikumiem un 
standartiem ir viens no galvenajiem 
politikas mērķiem. Atsevišķos gadījumos 
atbalstu ir iespējams sniegt vienīgi 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Svarīgākais piegādes ceļu un 
tranzīta avotu drošības elements ir tāda 
sadarbība ar kaimiņvalstīm enerģētikas 
jomā, kas balstās uz Savienības iekšējā 
tirgus noteikumu ievērošanu, tostarp 
regulatīvo noteikumu ievērošanu, 
pakāpenisku liberalizāciju un tirgus 
pārredzamību. Trešā enerģētikas tiesību 
aktu kopuma noteikumu ievērošana 
ilgtermiņā nodrošinās, ka gāzes un 
elektroenerģijas tirgu darbība ir droša, 
pārredzama un izmaksu ziņā lietderīga.
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Atbalstu, ko attīstībā esošām 
kaimiņvalstīm sniedz ar Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentu, vajadzētu 
atdalīt no palīdzības, ko šīm valstīm sniedz 
ar finanšu instrumentu sadarbībai 
attīstības jomā (DCI); vajadzētu izveidot 
atsevišķus grafikus dažādajiem finanšu 
instrumentiem, ko paredz jaunā 
daudzgadu finanšu shēma (DFS) 2014.–
2020. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens 
no būtiskajiem Savienības jautājumiem, 
kura risināšanai nepieciešama steidzama 
rīcība starptautiskajā līmenī. Atbilstoši 
nodomam, kas paziņots Komisijas 
2011. gada jūnija DFS paziņojumā un 
paredz budžeta līdzekļu proporcionālās 
daļas palielināšanu ar klimatu sasaistītiem 
jautājumiem līdz vismaz 20 %, šai regulai 
būtu jāveicina šā mērķa īstenošana.

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens 
no būtiskajiem Savienības jautājumiem, 
kura risināšanai nepieciešama steidzama 
rīcība starptautiskajā līmenī, piemēram, 
atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas 
veicināšana. Atbilstoši nodomam, kas 
paziņots Komisijas 2011. gada jūnija DFS 
paziņojumā un paredz budžeta līdzekļu 
proporcionālās daļas palielināšanu ar 
klimatu sasaistītiem jautājumiem līdz 
vismaz 20 %, šai regulai būtu jāveicina šā 
mērķa īstenošana. Tādām iniciatīvām kā 
saules enerģijas izmantošanas plāns 
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Vidusjūras reģionam vajadzētu veicināt šā 
mērķa sasniegšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens 
no būtiskajiem Savienības jautājumiem,
kura risināšanai nepieciešama steidzama 
rīcība starptautiskajā līmenī. Atbilstoši 
nodomam, kas paziņots Komisijas 
2011. gada jūnija DFS paziņojumā un 
paredz budžeta līdzekļu proporcionālās 
daļas palielināšanu ar klimatu sasaistītiem 
jautājumiem līdz vismaz 20 %, šai regulai 
būtu jāveicina šā mērķa īstenošana.

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām un 
energoapgādes drošības panākšana ir divi 
būtiski Savienības uzdevumi, kuru
risināšanai nepieciešama steidzama rīcība 
starptautiskajā līmenī. Atbilstoši nodomam, 
kas paziņots Komisijas 2011. gada jūnija 
DFS paziņojumā un paredz budžeta 
līdzekļu proporcionālās daļas palielināšanu 
ar klimatu sasaistītiem jautājumiem līdz 
vismaz 20 %, šai regulai būtu jāveicina šā 
mērķa īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai nodrošinātu drošu un dažādotu 
energoapgādi dalībvalstīm, Savienībai ir 
jāveic pasākumi ārpus tās robežām.

Or. en



AM\898870LV.doc 11/22 PE487.722v01-00

LV

Grozījums Nr. 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai veicinātu tādu politiku, kas 
atbalsta MVU un sekmē darba vietu 
radīšanu, attiecībās ar kaimiņvalstīm 
Savienībai būtu jāņem vērā esošās 
ekonomiskās struktūras un šo valstu 
industriālās īpatnības.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā noteiktais atbalsts veicina 
uzlabotu politisko sadarbību un 
pakāpenisku ekonomisko integrāciju starp 
Savienību un partnervalstīm, jo īpaši 
partnerības un sadarbības nolīgumu, 
asociācijas nolīgumu un citu spēkā esošu 
vai turpmāku nolīgumu un kopīgu rīcības 
plānu īstenošanu.

1. Šajā regulā noteiktais atbalsts veicina 
uzlabotu politisko sadarbību un 
pakāpenisku ekonomisko integrāciju starp 
Savienību un partnervalstīm, jo īpaši 
partnerības un sadarbības nolīgumu, 
asociācijas nolīgumu un citu spēkā esošu 
vai turpmāku nolīgumu un kopīgu 
makroreģionālo stratēģiju un rīcības 
plānu īstenošanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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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 un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus, īpaši tādu starpsavienojumu
infrastruktūrā, kuru mērķis ir nodrošināt 
tranzīta ceļu dažādošanu un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) īstenot ES makroreģionālās 
stratēģijas, kas aptver ES kaimiņos esošās 
valstis, un ar šīm stratēģijām saistītos 
rīcības plānus;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
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 

(d) ilgtspējīga, taisnīga un iekļaujoša 
attīstība, bada un nabadzības 
samazināšana, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas, lauku attīstības, 
cīņas pret klimata pārmaiņām veicināšana,
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pasākumu klimata jomā veicināšana un
noturības pret katastrofām paaugstināšana;

noturības pret katastrofām paaugstināšana
un pētniecības un attīstības sekmēšana;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
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, 
nabadzības samazināšana, tostarp veicinot 
privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības, sadarbības 
enerģētikas jomā, kā arī pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
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 ar 
konkrētiem pasākumiem, kas paaugstina 
drošību un novērš un atrisina konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête



PE487.722v01-00 14/22 AM\898870LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) veicināt atjaunojamu enerģijas veidu 
(vēja, ūdens, saules un fotoelementu 
enerģijas) attīstību un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus attiecībā uz 
enerģijas starpsavienojumu un tīklu 
izveidi, piemēram, īstenojot saules 
enerģijas izmantošanas plānu Vidusjūras 
reģionam un programmu DESERTEC;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) nodrošināt Savienības un tās 
partnervalstu ekonomisko konkurētspēju, 
iekļaujot tādus projektus un procedūras, 
kas ir vispiemērotākās reaģēšanai uz 
MVU vajadzībām, tādā veidā atvieglojot 
MVU līdzdalību ES iekšējā tirgū; 

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) koordinēt Eiropas atbalstu MVU un 
veicināt kopuzņēmumu veidošanu, kas 
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sastāvētu no partnervalstu un Savienības 
MVU; veicināt MVU projektu izstrādi un 
investīcijas partnervalstīs un līdz ar to 
mobilizēt resursus, kas nepieciešami, lai 
sekmētu transnacionālo sadarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot sadarbību apakšreģionālajā, 
reģionālajā un kaimiņvalstu līmenī, kā arī 
pārrobežu sadarbību.

(f) uzlabot sadarbību apakšreģionālajā, 
reģionālajā un kaimiņvalstu līmenī, kā arī 
pārrobežu un teritoriālo sadarbību, 
sekmējot reģionālo sinerģiju un tīklus 
tādās jomās kā vide, klimata pārmaiņas, 
enerģija, pētniecība, IKT, kultūra un 
mobilitāte.

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) izmantot ES pētniecības un attīstības 
politikas virzienus, piemēram, Eiropas 
Kopienas Septīto pamatprogrammu 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 
2013. gads) un topošo Astoto 
pamatprogrammu kā galveno sadarbības 
elementu un iekļaut partnervalstis 
Eiropas pētniecības telpā, jo tas ir 
ekonomiskās konkurētspējas interesēs; 
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uzskatīt, ka šīs pamatprogrammas ir 
būtiski svarīgs ieguldījums ekonomikas 
izaugsmē, darbavietu radīšanā un 
inovācijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
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), 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,
piemēram, atšķirības ienākumu un
bezdarba līmenī, pieeja elektroenerģijai 
un citiem enerģijas veidiem, ūdenim un 
kanalizācijas sistēmām.

Or. es

Grozījums Nr. 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, dalībvalstis un Eiropas 
Investīciju banka (EIB) nodrošina 
saskaņotību starp atbalstu, kas tiek sniegts, 
pamatojoties uz šo regulu, un citu 
Savienības, dalībvalstu un Eiropas 
Investīciju bankas sniegto atbalstu.

2. Komisija, dalībvalstis un Eiropas 
Investīciju banka (EIB) nodrošina 
saskaņotību starp atbalstu, kas tiek sniegts, 
pamatojoties uz šo regulu, un citu 
Savienības un tās finanšu instrumentu,
piemēram, finansēšanas instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā (DCI),
dalībvalstu un Eiropas Investīciju bankas 
sniegto atbalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienība saziņā ar dalībvalstīm veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu pienācīgu koordināciju un 
sadarbību ar daudzpusējām un 
reģionālajām organizācijām un struktūrām, 
tostarp ar Eiropas finanšu iestādēm, 
starptautiskajām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
privātajiem un politiskajiem fondiem un 
ārpus Eiropas Savienības esošiem 
donoriem.

4. Savienība saziņā ar dalībvalstīm veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu pienācīgu ilgtermiņa
koordināciju un sadarbību ar daudzpusējām 
un reģionālajām organizācijām un 
struktūrām, tostarp ar Eiropas finanšu 
iestādēm, starptautiskajām finanšu 
iestādēm, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
privātajiem un politiskajiem fondiem un 
ārpus Eiropas Savienības esošiem 
donoriem.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) programmas, kas skar Savienības 
makroreģionālās stratēģijas un ar tām 
saistītos rīcības plānus;

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pārrobežu reģionālās programmas, 
kuru mērķis ir veicināt kopēju reģionālo 
sinerģiju un tīklus ar kaimiņvalstīm tādās 
jomās kā vide, klimata pārmaiņas, 
enerģētika, pētniecība, IKT, kultūra, 
transports un mobilitāte starp kaimiņos 
esošām valstīm un kuras paredz viena vai 
vairāku dalībvalstu reģionu sadarbību ar 
vienu vai vairākiem partnervalstu 
reģioniem.  

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz daudzvalstu programmām 
pieņem vispārēju plānošanas dokumentu, 
tostarp stratēģiju un daudzgadu indikatīvo 
programmu, saskaņā ar pārbaudes 

3. Attiecībā uz daudzvalstu
makroreģionālajām programmām un 
stratēģijām pieņem vispārēju plānošanas 
dokumentu, tostarp stratēģiju un 
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procedūru, kas minēta Kopējās īstenošanas 
regulas 15. panta 3. punktā. Tajā nosaka 
Savienības atbalsta piešķiršanas prioritātes 
attiecībā uz reģionu vai apakšreģionu un 
finansējuma indikatīvo līmeni sadalījumā 
pa prioritātēm. Šim dokumentam nosaka 
atbilstošu daudzgadu darbības termiņu.

daudzgadu indikatīvo programmu, saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
Kopējās īstenošanas regulas 15. panta 
3. punktā. Tajā nosaka Savienības atbalsta 
piešķiršanas prioritātes attiecībā uz reģionu 
vai apakšreģionu un finansējuma 
indikatīvo līmeni sadalījumā pa 
prioritātēm. Šim dokumentam nosaka 
atbilstošu daudzgadu darbības termiņu.

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ir efektīvāk jāīsteno Savienības un 
partnervalstu kopīgām interesēm atbilstoši 
pasākumi tādās jomās kā starptautiskā 
sadarbība un starpsavienojumi, šajā regulā 
noteikto finansējumu var apvienot ar 
finansējumu, kas noteikts citās Savienības 
regulās, ar kurām izveido finanšu 
instrumentus. Šādā gadījumā Komisija 
nolemj, saskaņā ar kuru noteikumu 
kopumu tiks veikta īstenošana.

6. Ja ir efektīvāk jāīsteno Savienības un 
partnervalstu kopīgām interesēm atbilstoši 
pasākumi tādās jomās kā starptautiskā 
sadarbība un starpsavienojumi, šajā regulā 
noteikto finansējumu var apvienot ar 
finansējumu, kas noteikts citās Savienības 
regulās, ar kurām izveido finanšu 
instrumentus, piemēram, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu. Šādā gadījumā Komisija 
nolemj, saskaņā ar kuru noteikumu 
kopumu tiks veikta īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 9. Ekonomiskas, politiskas vai enerģētikas
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apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas 
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) teritorijām ap upes baseiniem, 
ietverot teritoriālās vienības, kas atbilst 
NUTS 2. līmenim, vai līdzvērtīgas 
teritoriālās vienības pie upes baseina, kas 
kopīgs dalībvalstīm un partnervalstīm 
un/vai Krievijas Federācijai.

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) makroreģioniem, uz kuriem jau 
attiecas ES stratēģijas un sinerģija;

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu līdzekļu indikatīvos 
piešķīrumus kopīgajām darbības 
programmām nosaka, pamatojoties 
galvenokārt uz iedzīvotāju skaitu 
attiecināmajās teritorijās. Nosakot 
indikatīvos piešķīrumus, var būt jāveic 
korekcijas, lai atspoguļotu vajadzību 
līdzsvarot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda iemaksas ar iemaksām, kas piešķirtas 
no šā instrumenta līdzekļiem, kā arī citus 
faktorus, kas ietekmē sadarbības intensitāti, 
piemēram, pierobežas teritoriju īpatnības 
un to spēja pārvaldīt un apgūt Savienības 
atbalstu.

4. Nosakot indikatīvos līdzekļu
piešķīrumus, var būt jāveic korekcijas, lai 
atspoguļotu vajadzību līdzsvarot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda iemaksas ar 
iemaksām, kas piešķirtas no šā instrumenta 
līdzekļiem, kā arī citus faktorus, kas 
ietekmē sadarbības intensitāti, piemēram, 
pierobežas teritoriju īpatnības un to spēja 
pārvaldīt un apgūt Savienības atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000
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(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 5 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 15 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c), ab) un ca) apakšpunktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000 
(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 5 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000 
(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 10 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

Or. en


