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ĪSS PAMATOJUMS

Tehniskā un finansiālā palīdzība, ko paplašināšanās procesā iesaistītājām valstīm sniedz, 
izmantojot pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI) saskaņā ar spēkā esošo 
daudzgadu finanšu shēmu, atbalsta tās pārejā no iespējamā kandidāta uz kandidātvalsts 
statusu un virzībā uz iespējamu dalību Eiropas Savienībā; ar to arī palīdz veicināt stabilitāti, 
drošību un labklājību. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pašreizējais Eiropas Komisijas 
ierosinātais regulas teksts (COM(2011)0838) kopumā sasniegs savu mērķi — padarīt tehnisko 
un finansiālo palīdzību efektīvāku, uzlabojot instrumenta darbību un samazinot administratīvo 
slogu. Tomēr atzinuma sagatavotāja ierosina vairākus grozījumus Komisijas priekšlikumā 
jaunai PPI II regulai. Šie ierosinātie grozījumi attiecas uz jautājumiem, kas minēti 
turpmākajos punktos.

Ar minēto instrumentu finansētās pārrobežu sadarbības programmas no reģionālās attīstības 
politikas viedokļa vērtējamas kā izcilas. To mērķis ir attīstīt konkurētspēju un izcilību, uzlabot 
ekonomisko labklājību pārrobežu reģionos, sekmēt politisko drošību un drošumu reģionā, kā 
arī veicināt Eiropas integrācijas procesu. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka izšķiroša nozīme 
ir pastāvošo atšķirību samazināšanai starp attīstības līmeņiem pārrobežu reģionos, un 
sadarbības uzlabošanai starp kopienām reģionālā un vietējā līmenī sociālajā, kultūras un 
zinātnes jomā. Šā mērķa sasniegšanai un pēc apspriešanās ar EK tiek uzskatīts, ka ir gan 
nepieciešami, gan pamatoti atvelēt lielāku daļu PPI finansējuma pārrobežu sadarbības 
atbalstīšanai, it īpaši ņemot vērā iepriekš minēto viedokli par ES kohēzijas politiku. 

Plašākā aspektā būtu jāturpina darbs demokrātijas un cilvēktiesību nostiprināšanā. Tāpēc šajā 
priekšlikumā būtu jāiekļauj papildu apsvērums, pieminot pašu demokrātijas ideju. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka Eiropai vajadzētu turpināt atbalstīt demokrātijas veicināšanu un 
tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Tāpēc būtu jāievieš elastīgāki un 
efektīvāki finanšu instrumenti un mehānismi, lai uzlabotu pašreizējos demokrātijas atbalsta 
instrumentus, ko izmanto ES ārpolitikā. 

Atzinuma sagatavotāja vērš uzmanību uz to, ka nedaudz labāk būtu jāpielāgo līdzekļu sadales 
kritēriji PPI vajadzībām. Instruments ir saskaņots ar Eiropas teritoriālās sadarbības 
principiem, tāpēc tā finansējums lielā mērā ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita kritērija, un to var 
uzskatīt par diskriminējošu salīdzinoši mazapdzīvotos apgabalos, piemēram, Rietumbalkānu 
valstīs.

Turklāt PPI mērķis ir atbalstīt pārejas reformu un attīstīt institucionālās spējas tās īstenošanai. 
Tomēr EK priekšlikumā paredzēts, ka vairāk līdzekļu saņem tās valstis, kuras spēj tos labāk 
apgūt un kurās ir labākas administratīvās spējas. Šajā sakarībā vēlreiz jānorāda uz 
Rietumbalkāniem, jo šeit administratīvās spējas samazinājās tādu iemeslu dēļ, kurus reģiona 
valstis nespēja kontrolēt. Tādējādi šīs valstis varētu saņemt mazāku finansējumu nekā citas 
kandidātvalstis. Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina precīzāk noteikt tos finansēšanas 
kritērijus, kas minēti EK priekšlikuma 6. un 9. pantā.

Turklāt būtu jāveicina ciešāka sadarbība starp saņēmējvalstīm un dalībvalstīm. Tāpēc 
pašreizējā EK priekšlikuma 2. panta b) punktā būtu jāiekļauj plašāka definīcija attiecībā uz 
sadarbību starp dalībvalstīm un kandidātvalstīm vai iespējamām kandidātvalstīm. Tādējādi 
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atzinuma sagatavotāja vēlētos tekstā iekļaut sadraudzības definīciju, proti, tas būtu 
instruments, kura mērķis būtu palīdzēt saņēmējvalstīm attīstīt mūsdienīgu un efektīvu 
pārvaldi ar tādu struktūru, cilvēkresursiem un vadības prasmēm, kas salīdzināmas ar ES 
dalībvalstīm. Šis papildinājums arī stiprinātu vietējo un reģionālo dimensiju 
pirmspievienošanās procesā, kas ir svarīga pieeja no reģionālās attīstības politikas viedokļa.

Saskaņā ar šo pieeju vajadzētu turpināt arī ES centienus uzlabot mazākumtautību stāvokli 
pievienošanās procesā esošajās valstīs. Joprojām ir plaši izplatīta mazākumtautību 
diskriminācija un dažos gadījumos pat vardarbība pret to pārstāvjiem. Turklāt arī valsts 
finansējums mazākumtautību aizsardzības pasākumiem šajās valstīs joprojām ir nepietiekams. 
Tas ir iemesls, kāpēc būtu jāturpina saskaņoti centieni stiprināt mehānismus mazākumtautību 
kopienu aizsardzībai un sniegt palīdzību viņu tiesību pienācīgai ievērošanai. Tāpēc ierosinātās 
regulas 8. apsvērumā būtu jāiekļauj nepārprotama norāde uz mazākumtautību aizsardzību. 

Atzinuma sagatavotāja ir cieši pārliecināta, ka pilsoniskā sabiedrība un tās organizācijas, ko 
parasti dēvē par nevalstiskām organizācijām (NVO), ir jāatbalsta pie katras izdevības. Tādēļ ir 
vērts atzīmēt, ka vismaz dažās no saņēmējvalstīm pilsoniskā sabiedrība ir uzskatāma par 
administratīvās spējas palielināšanas instrumentu. Tomēr demokrātijas veidošanai ir 
nepieciešama arī no valdības neatkarīga pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās. Ar Komisijas 
priekšlikuma 3. panta 1. punktā ierosināto grozījumu jācenšas sasniegt tieši šos mērķus.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka jāattīsta un jāprecizē PPI finansējuma joma un nosacījumi, 
kā arī piemērojamie noteikumi par līdzdalību un atbilstību.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Būtu jāuzsver tas, cik svarīgi ir 
stiprināt demokrātiju un cilvēktiesības, un 
būtu jāuzsāk iniciatīvas efektīvu jaunu 
mehānismu un jaunu piešķīrumu izveidei, 
lai atbalstītu uz vienlīdzības pamatiem 
balstītu pārvaldes formu, kurā visi valsts 
pilsoņi kopīgi nosaka savas valsts politiku, 
likumus un darbības, pamatojoties uz to, 
ka visiem pilsoņiem ir vienlīdzīgas 
iespējas paust savu viedokli.
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Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka joprojām ir nepieciešamība pēc papildu instrumentiem, ar 
kuriem atbalstīt demokrātiskos procesus pārejas valstīs, lai novērstu nepilnības ES ārpolitikā.

Grozījums Nr. 2

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, veicināt 
dzimumu līdztiesību, aizsargāt 
mazākumtautības un sekmēt 
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. en
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Pamatojums

Mazākumtautību un cilvēktiesību aizsardzība Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga, taču tās 
politikas jomās tā, šķiet, vairāk ir deklarāciju līmenī. Attiecībā uz paplašināšanās procesu 
pirmās Eiropas Savienībai noteikti pievienosies tās valstis, kurās ir vismazāk problēmu 
mazākumtautību jomā. Ir svarīgi, lai arī mazākumtautību nediskriminēšana tiktu atzīta par 
vienu no ES politikas uzdevumiem iespējamās kandidātvalstīs un kandidātvalstīs.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu pievienošanās procesa 
un saskaņā ar šo regulu sniegtās finansiālās 
un tehniskās palīdzības saskaņotību un lai 
sasniegtu pievienošanās programmā 
noteiktos mērķus, Komisijai jāizveido 
vienota stratēģiskā sistēma 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
izmantošanai. Šajā sistēmā cita starpā būtu 
jāiekļauj to galveno pasākumu 
uzskaitījums, kurus var atbalstīt saskaņā ar 
šo regulu, un finansējuma piešķiršanas 
kritēriji. Vienotajai stratēģiskajai sistēmai 
jābūt atsauces materiālam valsts un 
starpvalstu stratēģijas dokumentu izstrādē.

(11) Lai nodrošinātu pievienošanās procesa 
un saskaņā ar šo regulu sniegtās finansiālās 
un tehniskās palīdzības saskaņotību un lai 
sasniegtu pievienošanās programmā 
noteiktos mērķus, Komisijai jāizveido 
vienota stratēģiskā sistēma 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta
izmantošanai. Šajā sistēmā cita starpā būtu 
jāiekļauj to galveno pasākumu 
uzskaitījums, kurus var atbalstīt saskaņā ar 
šo regulu, un precīzāk noteikti finansējuma 
piešķiršanas kritēriji. Vienotajai 
stratēģiskajai sistēmai jābūt atsauces 
materiālam valsts un starpvalstu stratēģijas 
dokumentu izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgi nepieciešami ir skaidri un nepārprotami kritēriji pirmspievienošanās finansējuma 
sadalei. Tā kā attiecīgais pašreizējais formulējums regulā varētu tikt uzskatīts par nedaudz 
neprecīzu un neskaidru, principiāli jāvienojas, ka to nepieciešams precizēt.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) cīņai pret korupciju un organizēto iii) cīņai pret korupciju un organizēto 
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noziedzību; noziedzību, pievēršot vairāk uzmanības 
tiesībaizsardzībai, robežkontrolei un 
robežu pārvaldībai, kā arī imigrācijas 
kontrolei;

Or. en

Pamatojums

Centieniem izskaust korupciju un likvidēt organizēto noziedzību ir bijuši panākumi. Tomēr 
noziedzīgās organizācijas galvenokārt darbojas pāri valstu robežām — tas raksturīgs 
narkotiku un cilvēku tirdzniecībai, nelegālo imigrantu pārvadāšanai, viltotu preču plūsmai. 
Lai padarītu efektīvāku ES atbalstu šo problēmu risināšanā, ir nepieciešams uzlabot tiesisko 
pārvaldību, cīnīties pret noziedzību, kontrolēt robežas un pievērst lielāku uzmanību tam, kā 
iedzīvotāji pārvietojas pāri robežām.

Grozījums Nr. 5

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 
pilnveidotu sadarbību starp dalībvalstīm 
un kandidātvalstīm vai iespējamām 
kandidātvalstīm, kā arī šo valstu starpā, 
inter alia veicot šādus pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Šim iestāžu darba uzlabošanas instrumentam ir dažādas priekšrocības un labumi. 
Nozīmīgākie no tiem ir šādi — mūsdienīgas un efektīvas pārvaldības attīstība centrālā, vietējā 
un reģionālā līmenī, tieša apmaiņa ar pieredzi un zināšanām par ES tiesību aktiem, ES 
pārvaldes labākās prakses ieviešana, apmācība un profesionālo spēju uzlabošana, izmaiņas 
organizatoriskos pasākumos un kultūrā, labāka saziņa un koordinācija utt.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) veidojot sadraudzību, kas ļauj divām 
kopienām sadarboties nepieredzētā veidā, 
lai attīstītu mūsdienīgu un efektīvu valsts 
pārvaldi, tostarp veiksmīgi strādājošas 
struktūras, kvalificētus darbiniekus un 
atbilstošas spējas, turklāt veidojot to tā, lai 
sasniegtu dalībvalstīs panāktos 
standartus.

Or. en

Pamatojums

Šim iestāžu darba uzlabošanas instrumentam ir dažādas priekšrocības un labumi. 
Nozīmīgākie no tiem ir šādi — mūsdienīgas un efektīvas pārvaldības attīstība centrālā, vietējā 
un reģionālā līmenī, tieša apmaiņa ar pieredzi un zināšanām par ES tiesību aktiem, ES 
pārvaldes labākās prakses ieviešana, apmācība un profesionālo spēju uzlabošana, izmaiņas 
organizatoriskos pasākumos un kultūrā, labāka saziņa un koordinācija utt.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
un nevalstisko organizāciju attīstībai un 
to darbības atbalstam demokrātiskas 
sabiedrības veidošanā.

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs pilsoniskā sabiedrība ir uzskatāma par administratīvās spējas palielināšanas 
instrumentu. Tomēr jāuzsver, ka ir nepieciešama arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās 
demokrātisko vērtību veidošanā un ir jāatbalsta tādas to darbības, kuras nav atkarīgas no 
valdības.
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Grozījums Nr. 8

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 šādus partnerus:

i) kompetentās reģionālās, vietējās, pilsētu 
un citas valsts iestādes;
ii) ekonomiskos un sociālos partnerus;
iii) struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un 
struktūras, kas atbildīgas par līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu; un
iv) nevalstiskos dalībniekus.

Partneri piedalās programmu uzraudzības 
komitejās.
Šo partneru iesaistīšana notiek saskaņā ar 
Eiropas rīcības kodeksu.

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ir svarīgs elements demokrātijas veidošanā un 
nostiprināšanā. Mūsdienīgas un efektīvas pārvaldības attīstībai centrālā, vietējā un reģionālā 
līmenī, tiešai apmaiņai ar pieredzi un zināšanām, ES pārvaldes labākās prakses ieviešanai, 
apmācībai un profesionālo spēju uzlabošanai, izmaiņām organizatoriskos pasākumos un 
kultūrā, labākai saziņai un koordinācijai, kā arī struktūrpolitikas īstenošanai ir nepieciešama 
partnerības principa nepārprotama un detalizēta atzīšana.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palīdzību saskaņā ar šo regulu sniedz, 
pamatojoties uz valsts vai starpvalstu 
indikatīvajiem stratēģijas dokumentiem 
(turpmāk „stratēģijas dokumenti”), ko 
Komisija, īstenojot partnerību ar 
saņēmējvalsti vai iesaistītajām valstīm, 
pieņēmusi uz Savienības daudzgadu 
finanšu shēmas laiku.

1. Palīdzību saskaņā ar šo regulu sniedz, 
pamatojoties uz valsts vai starpvalstu 
indikatīvajiem stratēģijas dokumentiem 
(turpmāk „stratēģijas dokumenti”), ko 
Komisija, īstenojot partnerību ar 
saņēmējvalsti vai valstīm un iesaistīto
dalībvalsti vai dalībvalstīm, kā arī pēc 
rūpīgas apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, ir pieņēmusi uz Savienības 
daudzgadu finanšu shēmas laiku.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja noraida vienādu pieeju visām partnervalstīm, jo administratīvās un 
līdzekļu apguves spējas, kā arī nozaru struktūras iespējamo kandidātvalstu un kandidātvalstu 
reģionos ir atšķirīgas.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Stratēģijas dokumentos ietver Savienības 
finansējuma paredzamo sadalījumu pa 
politikas jomām, ja vajadzīgs, un pa 
gadiem saskaņā ar 5. pantā minētās PPI 
vienotās stratēģiskās sistēmas noteiktajiem 
kritērijiem. Finansējuma paredzamajā 
sadalījumā pienācīgi ņem vērā 
saņēmējvalstu vajadzības, finansējuma 
apguves spēju un administratīvās spējas. 
Finansējuma paredzamais sadalījums arī 
ļauj nodrošināt jaunas vajadzības un iekļaut 
iniciatīvas saņēmējvalstu snieguma 
uzlabošanai attiecībā uz daudzgadu 
indikatīvajās stratēģijās noteiktajiem 

3. Stratēģijas dokumentos ietver Savienības 
finansējuma paredzamo sadalījumu pa 
politikas jomām, ja vajadzīgs, un pa 
gadiem saskaņā ar 5. pantā minētās PPI 
vienotās stratēģiskās sistēmas noteiktajiem 
kritērijiem. Finansējuma paredzamajā 
sadalījumā pienācīgi ņem vērā 
saņēmējvalstu vajadzības, kā arī pienācīgā 
apjomā ņem vērā finansējuma apguves 
spēju un administratīvās spējas. 
Finansējuma paredzamais sadalījums arī 
ļauj nodrošināt jaunas vajadzības un iekļaut 
iniciatīvas saņēmējvalstu snieguma 
uzlabošanai attiecībā uz daudzgadu 
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mērķiem. indikatīvajās stratēģijās noteiktajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja noraida vienādu pieeju visām partnervalstīm, jo administratīvās un 
līdzekļu apguves spējas, kā arī nozaru struktūras iespējamo kandidātvalstu un kandidātvalstu 
reģionos ir atšķirīgas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos apstākļos un lai 
nodrošinātu Savienības finansējuma 
saskaņotību un efektivitāti vai lai veicinātu 
reģionālo sadarbību, Komisija var nolemt 
attiecināt 7. pantā minētās programmas un 
pasākumus arī uz valstīm, teritorijām un 
reģioniem, kuri citādi nebūtu tiesīgi saņemt 
finansējumu saskaņā ar 1. pantu, ja 
īstenojamai programmai vai pasākumam ir 
globālas, reģionālas vai pārrobežu iezīmes.

1. Pienācīgi pamatotos apstākļos (kā 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 
saskaņā ar 11. pantu) un lai nodrošinātu 
Savienības finansējuma saskaņotību un 
efektivitāti vai lai veicinātu reģionālo 
sadarbību, Komisija var nolemt attiecināt 
7. pantā minētās programmas un 
pasākumus arī uz valstīm, teritorijām un 
reģioniem, kuri citādi nebūtu tiesīgi saņemt 
finansējumu saskaņā ar 1. pantu, ja 
īstenojamai programmai vai pasākumam ir 
globālas, reģionālas vai pārrobežu iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka bija nepieciešams precizēt un konkretizēt vārdkopas 
„pienācīgi pamatotos apstākļos” izmantošanu šajā punktā, jo saskaņā ar pašreizējo tekstu 
par dažādu ES ārējai lietošanai paredzētu fondu (ENPI, IPA, EED, attīstības fondi trešās 
pasaules valstīm) izmantošanu gandrīz vienpersoniski var lemt īstenošanas iestādes.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārrobežu sadarbību īsteno saskaņā 
ar 1., 2. un 3. punktu un ar piemērotu 
instrumentu palīdzību. Šajos instrumentos 
it īpaši iekļauj Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1082/20061.
_________________
1 OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.

Or. en

Pamatojums

Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) jau apliecinājusi, ka ir neatņemams 
teritoriālās sadarbības (pārrobežu, starpreģionu un starpvalstu) elements Eiropas Savienībā. 
Tāpēc būtu lietderīgi, ka gadījumā, ja ar pašlaik izskatāmajiem grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 1082/2006 tās piemērošanas joma tiks paplašināta un attiecināta arī uz personām, kas 
nav reģistrētas kādā dalībvalstī, ETSG tiktu piemērota arī Eiropas paplašināšanās politikai 
tās „ārējās kohēzijas” aspektā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

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). Līdz 
7 % no finanšu atsauces summas piešķir 
pārrobežu sadarbības programmām starp 
saņēmējvalstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā pārrobežu sadarbība ir ES politikas galvenā prioritāte un tā ir paredzēta, lai palīdzētu 
veicināt ekonomisko un sociālo attīstību reģionos abpus kopējai robežai, risinātu uzdevumus 
tādās jomās kā vide, sabiedrības veselība, cīņa pret organizēto noziedzību un tās profilakse, 
efektīvu un drošu robežu nodrošināšana un iedzīvotāju vietēju pārrobežu kontaktu 
veicināšana, ir svarīgi šim instrumentam piešķirt ievērojami vairāk līdzekļu.


