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Grozījums Nr. 14
Tomasz Piotr Poręba

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, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību, mazākumtautību, 
etnisko, reliģisko un lingvistisko 
minoritāšu aizsardzību 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.

Or. pl

Grozījums Nr. 15
Derek Vaughan

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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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, 
īstenot reformas tiesu sistēmā un valsts 
pārvaldē, ievērot pamattiesības, veicināt 
dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu un apkarot korupciju un 
organizēto noziedzību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai gan Eiropas Parlamenta un 
Padomes ... Regulā (ES) Nr. .../... (turpmāk 
„Kopējā īstenošanas regula”) ir noteikti 
kopīgi noteikumi un procedūras attiecībā 

(15) Lai gan Eiropas Parlamenta un 
Padomes ... Regulā (ES) Nr. .../... (turpmāk 
„Kopējā īstenošanas regula”) ir noteikti 
kopīgi noteikumi un procedūras attiecībā 
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uz ārējai darbībai paredzēto Savienības 
instrumentu īstenošanu, Komisijai būtu arī 
jāpiešķir deleģētās pilnvaras pieņemt sīkāk 
izstrādātus noteikumus, ar ko nosaka 
vienotus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības struktūrām un procedūrām. 
Izstrādājot šādus noteikumus, būtu jāņem 
vērā gūtā pieredze saistībā ar iepriekšējā 
pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
pārvaldību un īstenošanu un jāpielāgojas 
situācijas maiņai saņēmējvalstīs.

uz ārējai darbībai paredzēto Savienības 
instrumentu īstenošanu, Komisijai būtu arī 
jāpiešķir deleģētās pilnvaras pieņemt sīkāk 
izstrādātus noteikumus, ar ko nosaka 
vienotus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības struktūrām un procedūrām. 
Izstrādājot šādus noteikumus, būtu jāņem 
vērā gūtā pieredze saistībā ar iepriekšējā 
pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
pārvaldību un īstenošanu un jāpielāgojas 
situācijas maiņai saņēmējvalstīs. Tomēr 
jāuzsver, ka Komisijai deleģētie akti būtu 
jāizmanto vienīgi nepieciešamības 
gadījumā, tādējādi garantējot Eiropas 
Parlamenta tiesības sniegt atzinumu par 
Komisijas ierosinātajiem pasākumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
izmantot struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir 
attaisnojušies. Pāreja no 
pirmspievienošanās finansējuma tiešas 
pārvaldības, ko veic Komisija, uz 
decentralizētu pārvaldību, kas deleģēta 
saņēmējvalstīm, jāveic pakāpeniski un 
ņemot vērā saņēmējvalstu iespējas.

(17) Sniedzot palīdzību, būtu jāturpina 
izmantot struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir 
attaisnojušies. Pāreja no 
pirmspievienošanās finansējuma tiešas 
pārvaldības, ko veic Komisija, uz 
decentralizētu pārvaldību, kas deleģēta 
saņēmējvalstīm, jāveic pakāpeniski un 
ņemot vērā saņēmējvalstu iespējas. Lai 
apkarotu korupciju, šī procesa laikā būtu 
jāuzlabo pārredzamība, laba pārvaldība, 
amatpārkāpumu novēršana, atbilstība un 
uzraudzība, pārskatatbildība un kontrole, 
kā arī būtu jāpieņem stingrāki revīzijas 
pasākumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Derek Vaughan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) valsts pārvaldes reformai un labai 
pārvaldībai;

iv) valsts pārvaldes reformai, labai 
pārvaldībai un institucionālās spējas 
uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Derek Vaughan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsts ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai attīstībai, lai panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, inter
alia veicot šādus pasākumus:

b) atbalsts ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai attīstībai, lai panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un 
lielāku sadarbību starp dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm vai iespējamām 
kandidātvalstīm nolūkā sekmēt pieredzes 
un zināšanu apmaiņu par Savienības 
tiesību aktu un pārvaldes jautājumiem, 
inter alia veicot šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21
Derek Vaughan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) attīstot infrastruktūras projektus,
nolūkā apmierināt reģionālā un valsts 
līmeņa nepieciešamību pēc transporta, 
enerģijas un sakariem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
François Alfonsi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanas 
jomā, tiesu sistēmā un administratīvās 
spējas līmeņa paaugstināšanā;

– progresu demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību, pamattiesību un minoritāšu 
tiesību ievērošanas jomā, tiesu sistēmā un 
administratīvās spējas līmeņa 
paaugstināšanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārejas procesam, virzoties uz dalību 
Savienībā, un spēju veidošanai;

a) pārejas procesam, virzoties uz dalību 
Savienībā, pilsoņu informētībai par 
Eiropas Savienību un spēju veidošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pasākumiem klimata pārmaiņu 
apkarošanai un dabas katastrofu 
novēršanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gatavojot, īstenojot un uzraugot 
palīdzību saskaņā ar šo regulu, Komisija 
būtībā īsteno sadarbību ar saņēmējvalstīm. 
Ja nepieciešams, partnerībā iesaista 
kompetentās valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, pilsonisko sabiedrību un 
nevalstiskos dalībniekus.

5. Gatavojot, īstenojot un uzraugot 
palīdzību saskaņā ar šo regulu, Komisija 
būtībā īsteno sadarbību ar saņēmējvalstīm. 
Partnerībā iesaista kompetentās valsts, 
reģionālās un vietējās iestādes, 
ekonomiskos un sociālos partnerus, 
pilsonisko sabiedrību un nevalstiskos 
dalībniekus.
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Or. ro

Grozījums Nr. 26
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – а apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

а) kritērijus, kas jāpiemēro, piešķirot 
līdzekļus saņēmējvalstīm, kā arī starpvalstu 
un teritoriālās sadarbības pasākumus;

а) kritērijus, kas jāpiemēro, piešķirot 
līdzekļus saņēmējvalstīm, kā arī 
starpvalstu, pārrobežu un teritoriālās 
sadarbības pasākumus;

Or. bg

Grozījums Nr. 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ikviena valsts, kura gatavojas 
pievienoties Savienībai (vismaz vienu 
gadu pirms kļūšanas par Savienības 
dalībvalsti), stratēģijas dokumentā paredz 
periodu pārejai no PPI instrumenta uz 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu.
Minētā perioda laikā izveido Savienības 
fondu vadības darba grupu, kuras 
uzdevums ir palīdzēt attiecīgajai iestādei 
noteikt sniedzamās tehniskās palīdzības 
veidu.

Or. en

Pamatojums

Tas attiecīgajai valstij dotu iespēju izmantot ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu uzreiz pēc 
valsts pievienošanās ES.
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Grozījums Nr. 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Stratēģijas dokumentus pārskata termiņa 
vidusposmā un veic atbilstīgas korekcijas. 
Pēc Komisijas ierosinājuma tās var 
pārskatīt jebkurā laikā.

4. Stratēģijas dokumentus pārskata termiņa 
vidusposmā un veic atbilstīgas korekcijas. 
Pēc Komisijas ierosinājuma tās var 
pārskatīt jebkurā laikā.

Eiropas Parlamentam ir tiesības aicināt 
Komisiju pārskatīt stratēģijas 
dokumentus.
Ja atbilde ir noraidoša, Komisija sniedz 
pilnīgu paskaidrojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
François Alfonsi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja nepieciešams, PPI var papildināt 
programmas vai pasākumus, kuri ieviesti 
makroreģionālās stratēģijas ietvaros un 
kuros iesaistītas PPI palīdzības 
saņēmējvalstis.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 14 110 100 000
(pašreizējās cenās). Līdz 3 % no finanšu 
atsauces summas piešķir pārrobežu 
sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

1. Finanšu atsauces summa šīs regulas 
īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ir EUR 14 110 100 000 
(pašreizējās cenās). Ne mazāk kā 7 % un 
ne vairāk kā 14% no finanšu atsauces 
summas piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām starp saņēmējvalstīm un 
Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

Or. bg


