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Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

to, ka ietekmes novērtējumi ir svarīgs 

instruments PSA sasniegšanai, ietekmes uz 

attīstību novērtējumu skaits ir neliels un 

tajos nav pienācīgi aptverta potenciālā 

ietekme uz jaunattīstības valstīm; cer, ka 

labāka regulējuma tiesību aktu pakete un 

tās pamatnostādnes uzlabos situāciju, jo 

visos ietekmes novērtējumos tiks iekļauta 

attīstība un cilvēktiesības, turklāt tiks 

palielināta pārredzamība; aicina Komisiju 

politikas izstrādes agrīnās stadijās 

sistemātiski apspriesties ar cilvēktiesību 

organizācijām un ieviest stingrākus 

aizsardzības pasākumus un mehānismus, 

lai uzlabotu ieinteresēto personu 

pārstāvības līdzsvaru; atzinīgu vērtē tā 

saucamās ceļa kartes sabiedrisko 

apspriešanu, kas paver iespējas 

ieinteresētajām personām no malas, tostarp 

jaunattīstības valstīm un pilsoniskajai 

sabiedrībai, paust savu viedokli un aktīvi 

līdzdarboties; uzsver, ka ir jāveic 

sistemātiskāki ex-post novērtējumi ES 

politikas īstenošanas stadijā; 

10. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

to, ka ietekmes novērtējumi ir svarīgs 

instruments PSA sasniegšanai, ietekmes uz 

attīstību novērtējumu skaits ir neliels un 

tajos nav pienācīgi aptverta potenciālā 

ietekme uz jaunattīstības valstīm; cer, ka 

labāka regulējuma tiesību aktu pakete un 

tās pamatnostādnes uzlabos situāciju, jo 

visos ietekmes novērtējumos tiks iekļauta 

attīstība un cilvēktiesības, turklāt tiks 

palielināta pārredzamība; aicina Komisiju 

politikas izstrādes agrīnās stadijās 

sistemātiski apspriesties ar cilvēktiesību 

organizācijām un ieviest stingrākus 

aizsardzības pasākumus un mehānismus, 

lai uzlabotu ieinteresēto personu 

pārstāvības līdzsvaru; atzinīgi vērtē tā 

saucamās ceļa kartes sabiedrisko 

apspriešanu, kas paredzēta, lai noteiktu 

PSA rezultātus un ietekmi uz 

jaunattīstības valstīm, un kas paver 

iespējas ieinteresētajām personām no 

malas, tostarp jaunattīstības valstīm un 

pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu 

viedokli un aktīvi līdzdarboties; atzinīgi 

vērtē arī ceļa kartes praktiskās 

īstenošanas izmēģinājuma posmu un 

izpēti, kas varētu efektīvi sekmēt PSA 

ietekmes precīzu novērtēšanu; uzsver, ka 

ir jāveic sistemātiskāki ex-post novērtējumi 

ES politikas īstenošanas stadijā; 

Or. en 


