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ĪSS PAMATOJUMS

Partnerības instrumenta (PI) mērķis ir īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” starptautisko 
dimensiju, atbalstot ES divpusējās, reģionālās un starpreģionālās partnerības, uzlabot pieeju 
tirgum un attīstīt tirdzniecības, investīciju un uzņēmējdarbības iespējas Eiropas uzņēmumiem 
un palielināt ES redzamību pasaulē. Tas aizstās Finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu 
līmeni (ICI), paplašinās tā darbības jomu un ģeogrāfisko pārklājumu, aptverot visas trešās 
valstis. Ņemot vērā šā instrumenta mērķus un darbības jomu, tiek uzskatīts, ka PI papildinās 
ES iekšējo politiku uz āru vērstās darbības. Pašam par sevi šim turpmākajam instrumentam 
būtu jāpapildina darbības, kas tiek veiktas saskaņā ar citām ES programmām, piemēram, 
„Horizon 2020: pētniecības un inovācijas pamatprogrammu”, Konkurētspējas un MVU 
programmu, kuras ir ITRE komitejas kompetences jomā.

Lai arī PI ģeogrāfiskais pārklājums un vispārējie politiskie mērķi varētu nodrošināt šim 
instrumentam ļoti lielu elastību, īpaša uzmanība jāvelta tam, lai potenciālajiem pretendentiem 
nerastos neskaidrības. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izmantot 
deleģētos aktus, lai precizētu PI pielikumā noteiktās sadarbības jomas. Lai gan viņa piekrīt, ka 
tas ir veids, kā ātri reaģēt uz turpmākajām ekonomiskajām grūtībām, viņa uzskata, ka šā 
pielikuma redakcija ir ļoti visaptveroša un veidota ļoti vispārīgi, tādējādi radot iespēju integrēt 
to regulas tekstā, nemazinot tās elastību.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, grozījumi projektā regulai, ar ko izveido 
partnerības instrumentu, tiek ieteikti, lai sniegtu papildu precizējumus attiecībā uz tā spēju 
papildināt citu attiecīgo ES programmu ietvaros veiktās darbības. Atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka būtu jānovērš darbības pārklāšanās, lai PI sniegtais finansiālais atbalsts dotu 
maksimālu rezultātu. Vēl viņa iesaka veikt grozījumus PI pielikumā, kurā ir norādītas 
sadarbības jomas, jo viņa uzskata, ka dažām darbības jomām, kas atrodas ITRE kompetencē, 
proti, pētniecībai un jauninājumiem, energoapgādes drošībai, rūpniecībai un uzņēmumiem vai 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijai, ir jāpievērš lielāka uzmanība.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Turklāt ES ir stiprinājusi divpusējās 
attiecības ar citām aizvien nozīmīgākām 
Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības 
valstīm, kas ietilpst valstu grupā ar vidēju 

(6) Turklāt ES ir stiprinājusi divpusējās 
attiecības ar citām aizvien nozīmīgākām 
Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības 
valstīm, kas ietilpst valstu grupā ar vidēju 
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ienākumu līmeni, paplašinot sadarbības 
partnerību un politikas dialogus, attiecinot 
tos uz jomām un tematiem, kas nav saistīti 
tikai ar sadarbību attīstības jomā. Ir 
attīstījušās attiecības arī ar Krieviju, tostarp 
ar ES un Krievijas modernizācijas 
partnerības starpniecību, uzsverot 
Krievijas kā ES stratēģiskā partnera nozīmi 
gan divpusējās attiecībās, gan globālos 
jautājumos.

ienākumu līmeni, paplašinot sadarbības 
partnerību un politikas dialogus, attiecinot 
tos uz jomām un tematiem, kas nav saistīti 
tikai ar sadarbību attīstības jomā. Ir 
attīstījušās attiecības arī ar Krieviju, tostarp 
ar tādu iniciatīvu kā ES un Krievijas 
modernizācijas partnerība un ES un 
Krievijas dialogs enerģētikas jomā 
starpniecību, uzsverot Krievijas kā ES 
stratēģiskā partnera nozīmi gan divpusējās 
attiecībās, gan globālos jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Saskaņā ar šo regulu veiktās 
darbības var papildināt citu ES 
programmu ietvaros īstenoto iekšējo 
politiku uz āru vērstās darbības 
(piemēram, „Horizon 2020: pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu” un 
Konkurētspējas un MVU programmu), 
vienlaikus nodrošinot, ka tiek novērsta 
jebkāda pārklāšanās.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izveidot sinerģiju starp ES un trešām valstīm, jo īpaši ņemot vērā tādas ES 
programmas kā „Horizon 2020: pētniecības un inovācijas pamatprogramma” un citas MVU 
paredzētās programmas.



PA\896114LV.doc 5/8 PE485.932v01-00

LV

Grozījums Nr. 3

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 pienācīgas 
darbavietas visiem, kā arī ratificēt un 
efektīvi īstenot starptautiski atzītus darba 
standartus un daudzpusējus vides 
nolīgumus un ANO Jūras tiesību 
konvenciju.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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, 
tirdzniecību un ieguldījumiem, enerģētiku,
uzņēmējdarbību un normatīvu sadarbību ar 
trešām valstīm, un jāveicina sabiedriskā 
diplomātija, izglītības/akadēmiskā 
sadarbība un informācijas sniegšanas 
aktivitātes.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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, politiku prioritātes un 
stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
Pielikums – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbalsts darbībām, kuru mērķis ir 
risināt problēmas saistībā ar ES 
energoapgādes drošību, īstenot 
Enerģētikas ceļveža programmu 
2050. gadam un veicināt pārredzamību un 
paredzamību pasaules enerģijas tirgos un 
tehnoloģijas nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
Pielikums – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) veicināt partnerības, iniciatīvas un 
darbības, kas paredzētas Savienības
rūpniecības konkurētspējas 
palielināšanai, un iniciatīvas, kas var 
uzlabot Savienības darbību pētniecības un 
inovāciju jomā, kā arī sekmēt Eiropas 
digitalizācijas programmas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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 

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

efektivitāte, izejvielas, transports, 
nodarbinātība un sociālā politika, 
ilgtspējīga attīstība, tostarp pienācīgas 
darbavietas un kopīgas sociālās atbildības 
popularizēšana, tirdzniecība starp dienvidu 
valstīm un sadarbība, izglītība, kultūra, 
tūrisms, 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


