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Grozījums Nr. 10
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Turklāt kopš 2007. gada ES ir 
stiprinājusi un padziļinājusi sadarbību un 
partnerību ar jaunattīstības un pārejas 
valstīm Āzijā, Vidusāzijā un 
Latīņamerikā, kā arī ar Irāku, Irānu, 
Jemenu un Dienvidāfriku, balstoties uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā 
(ASI).

(3) Turklāt kopš 2007. gada ES ir 
stiprinājusi un padziļinājusi sadarbību un 
partnerību ar jaunattīstības un pārejas 
valstīm Latīņamerikā, Āzijā, Vidusāzijā 
un Tuvajos Austrumos un ar 
Dienvidāfriku, balstoties uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā (ASI).

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā, no 
valstīm ir minēta tikai Dienvidāfrika. Saskaņā ar spēkā esošo regulu ir svarīgi neminēt 
konkrētas valstis, lai šo finanšu instrumentu varētu izmantot daudzas valstis, tomēr vienlaikus 
ir jānodrošina arī normatīvā saskaņotība.

Grozījums Nr. 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Eiropas Savienība ir ieinteresēta 
padziļināt attiecības ar partneriem, kuriem 
ir aizvien svarīgāka loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, tirdzniecībā 
starp dienvidu valstīm un sadarbībā, 
resursu un enerģijas tirgu pārvaldībā,
daudzpusējos forumos, tostarp Divdesmit 
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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.

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. 12
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ES ir nepieciešams globāla mēroga 
finanšu instruments, lai varētu finansēt 
pasākumus, kas nav kvalificējami kā OAP, 
bet kuriem ir ļoti liela nozīme tās attiecību 
padziļināšanā un konsolidēšanā ar 
attiecīgajām partnervalstīm, īpaši ar
politikas dialogu un partnerību izveides
starpniecību.

(8) ES ir nepieciešams globāla mēroga 
finanšu instruments, lai varētu finansēt 
pasākumus, kas nav kvalificējami kā OAP, 
bet kuriem ir ļoti liela nozīme tās attiecību 
padziļināšanā un konsolidēšanā ar 
attiecīgajām partnervalstīm, īpaši veidojot
politikas dialogus un partnerības un
izstrādājot savstarpēji izdevīgus
prioritāros projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jo īpaši klimata pārmaiņu apkarošana 
ir atzīta par vienu no lielākajiem

(12) Klimata pārmaiņu apkarošana ir atzīta 
par vienu no izaicinājumiem, ar kuriem ES 
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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.

jāsaskaras, un jomu, kurā ir nepieciešama 
steidzama starptautiska mēroga rīcība.
Tāpēc Savienībai būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai panāktu pasaules mēroga 
vienošanos par cīņu ar klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Adina-Ioana Vălean

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 pasaules 
mēroga izaicinājumiem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana un 
jāveicina sabiedriskā diplomātija, 



PE491.071v01-00 6/11 AM\903960LV.doc

LV

pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību 
ar trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

izglītības/akadēmiskā sadarbība un 
informācijas sniegšanas aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, zinātni, 
pētniecību un inovāciju, tirdzniecību un 
ieguldījumiem, uzņēmējdarbību un 
normatīvu sadarbību ar trešām valstīm un 
tirgus pieejamības uzlabošanu Eiropas 
uzņēmumiem, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

Or. es

Grozījums Nr. 17
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta (14) Šīs regulas ietvaros ES ir jāatbalsta 
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stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, pāreju uz videi draudzīgāku 
ekonomiku un resursu efektivitāti, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, 
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, jo 
īpaši mērķi, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, energoapgādes drošību,
pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku un 
resursu efektivitāti, tirdzniecību un 
ieguldījumiem, uzņēmējdarbību un 
normatīvu sadarbību ar trešām valstīm, un
jāveicina sabiedriskā diplomātija, 
izglītības/akadēmiskā sadarbība un 
informācijas sniegšanas aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Adina-Ioana Vălean

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 individualizēti un 
savlaicīgi reaģēt uz jaunām vajadzībām 
un/vai neparedzētiem notikumiem, lai 
apņemtos padarīt tās intereses attiecībās ar 
trešām valstīm efektīvākas, pieņemot 
īpašus pasākumus, kas nav ietverti 
daudzgadu indikatīvās programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andrzej Grzyb

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 

b) uzlabot tirgus pieejamību un attīstīt 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, izveidojot ekonomiskās 
partnerības un veicinot uzņēmējdarbības un 
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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;

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. Īpaša uzmanība jāpievērš 
Savienības mazo un vidējo uzņēmumu 
atbalstīšanai un internacionalizācijai, 
ņemot vērā to nozīmi Savienības 
ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Josefa Andrés Barea

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 
tirdzniecības, ieguldījumu un 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 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;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēts sadarbības jomu, kurās saskaņā 
ar šo regulu ir sniedzams atbalsts, saraksts 
ir sniegts pielikumā. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
7. pantu, lai grozītu vai papildinātu minēto 
pielikumu.

Detalizēts sadarbības jomu, kurās saskaņā 
ar šo regulu ir sniedzams atbalsts, saraksts 
ir sniegts pielikumā. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
7. pantu, lai papildinātu minēto pielikumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

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, kas nav ES
valstis, tostarp uzņēmējdarbības nozarē,
kā arī sadarbībai un politiskajam dialogam 
ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Šo 
fondu izmantošanai piemēros „Erasmus 
visiem” regulas noteikumus.

Or. ro
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Grozījums Nr. 23
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
Pielikums – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tādu iniciatīvu un pasākumu 
veicināšana un atbalstīšana, kuru mērķis 
ir izveidot faktiski funkcionējošus tirgus 
un novērst birokrātiskos un tirdzniecības 
šķēršļus, lai uzlabotu Savienības 
konkurences priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
Pielikums – f apakšpunkts

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, 
rīcību un projektu 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;

Or. en
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