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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Parlamenta 6. sasaukuma beigu posmā Ārlietu komiteja aicināja Eiropas Komisiju izveidot 
papildu instrumentu tādiem pasākumiem jaunattīstības valstīs, kas nav iekļauti attīstības 
sadarbības instrumenta (ASI) darbības jomā. Tā kā ar ASI finansē tikai oficiālās attīstības 
palīdzības pasākumus (OAP), izveidojās tiesisks vakuums attiecībā uz pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, kuru pamatā ir savstarpēja interese, — apmaiņa kultūras, akadēmiskajā 
un tehnoloģiju jomā, politiskais dialogs, atbalsts plašsaziņas līdzekļiem ir tikai daži no šādiem 
pasākumiem.

Lai novērstu pārāk lielu ārējo attiecību instrumentu skaitu, Ārlietu komiteja ierosināja 
industrializēto valstu instrumentu (ICI) (Padomes Regula (EK) Nr. 1934/2006) pārveidot par 
„instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm jomās, kas nav OAP jomas”.

Juridiskais pamats

Komisija izstrādāja grozošās regulas priekšlikumu (ICI+) (COM(2009)197 galīgā redakcija), 
ko nodeva Starptautiskās tirdzniecības komitejai, kas vēsturisku iemeslu dēļ ir vadošā 
komiteja (šī komiteja bija vadošā komiteja, strādājot pie pirmās ICI dokumentu paketes). 
Ārlietu komiteja saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 50. pantu pieprasīja asociētās komitejas 
statusu, jo jaunais instruments ir uzskatāms ne tikai par sākotnējā instrumenta trūkumu  
labošanas līdzeklis, bet arī, kas ir nozīmīgi, tas kļūs par ārlietu politikas instrumentu 
attiecībām starp ES un trešām valstīm Āzijā, Latīņamerikā un Vidējos Austrumos. 

Jaunajā priekšlikumā Komisija palielināja regulas ģeogrāfiskās darbības jomu no sākotnējām 
17 ICI valstīm ar augstu ienākumu līmeni līdz 46 valstīm, uz kurām attiecas ASI regula, kā arī 
ierosināja laika posmam 2010.–2013. gads apmēram divkāršot šādai sadarbībai paredzēto 
pamatsummu — no EUR 172 miljoniem līdz EUR 348 miljoniem. 

2009. gada 1. decembrī spēkā stājās Lisabonas līgums, un jaunajam instrumentam 
piemērojamais juridiskais pamats bija jāgroza. Atbilstoši jaunajam līgumam agrākais 
181a. pants (jaunais 212. pants) ir grozīts, lai tas attiektos tikai uz industrializētām valstīm 
paredzētiem pasākumiem. Tā kā pēc ICI pārveides vairāk nekā divas trešdaļas partnervalstu 
būs jaunattīstības valstis, pievienoja divus citus juridiskos pamatus: sadarbība attīstības jomā 
(208. un 209. pants) un tirdzniecības politika (206. un 207. pants). Patiesībā neviens no trim 
juridiskajiem pamatiem pilnībā neatbilst pasākumu veidam, uz kuru saskaņā ar ieceri 
vajadzētu attiekties jaunajam instrumentam, jo, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, izmaiņas 
ieviesa ne tikai 212. pantā, bet arī 208. un 209. pantā. Nabadzības mazināšana ir kļuvusi par 
attīstības sadarbības „galveno mērķi”. Ja „nabadzības mazināšana” oficiālās attīstības 
palīdzības kontekstā pavisam noteikti ir kļuvusi par „lielā” ASI galveno mērķi, „mazajam”, 
pārveidotajam ICI saskaņā ar ieceri būtu jāattiecas uz pasākumiem, kuri nav OAP pasākumi 
un kuros ir ieinteresēta gan Eiropa, gan partnervalstis. Tāpēc 208. un 209. panta gars tiek 
ievērots tikai tad, ja ASI instrumentu un (pārveidoto) ICI uztver kā viena veseluma divas 
daļas. 
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Tā kā nav labāku risinājumu, visu trīs iestāžu juridiskie dienesti vienojās par trīskāršu 
juridisko pamatu, un atzinuma sagatavotāja iesaka ņemt vērā Komisijas priekšlikumu. 

Komitoloģija

AFET un DEVE komitejai jau uzskata, ka stratēģijas dokumentus un/vai daudzgadu 
indikatīvās programmas saistībā ar Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu 
(EIDHR), attīstības sadarbības instrumentu (ASI) un stabilitātes instrumentu (IfS) ir jāuzskata 
par „deleģētiem aktiem” atbilstoši 290. pantam. Sagaidāms, ka INTA komitejai saistībā ar 
pārveidoto ICI būs tāda pati nostāja. Šādam viedoklim piekrīt arī Parlamenta juridiskais 
dienests, bet to noraida, kas nav pārsteidzoši, abu pārējo iestāžu juridiskie dienesti. Saskaņā ar 
šo interpretāciju Parlamentam nepieciešamības gadījumā būtu tiesības nepiekrist 
ierosinātajiem daudzgadu sadarbības programmu projektiem (vai to pārskatītajām versijām). 
Pārveidotā ICI gadījumā jārīkojas tāpat kā attiecībā uz citiem instrumentiem, proti, jāpieprasa, 
lai daudzgadu programmām tiktu piešķirts „deleģētā akta” statuss (jo īpaši ņemot vērā, ka ICI 
regula kā tāda ir ļoti vispārīga). Lai panāktu vienošanos ar Komisiju un Padomi, tiks 
organizēti kopīgi trialogi par šo atsevišķo horizontālo jautājumu, un tam būtu jāstiprina mūsu 
nostāja un spēja risināt sarunas. 

Finansējums

Papildus EUR 172 miljoniem, kas ir paredzēti sākotnējam ICI instrumentam, Komisija 
ierosina piešķirt vēl EUR 176 miljonus jaunajām valstīm (II pielikums). Diemžēl šie 
piešķīrumi nepavisam neatbilst sagaidāmajā regulā iekļauto valstu proporcijām, proti, tam, ka 
II pielikumā iekļautās jaunattīstības valstis veidos divas trešdaļas no visām valstīm, savukārt 
valstu ar augstu ienākumu līmeni skaits saruks līdz vienai trešdaļai no visām valstīm. Mēs 
paļaujamies uz to, ka šis jautājums tiks izskatīts regulas pārskatīšanas brīdī.

Komisija ierosina no II pielikuma valstīm paredzētajiem EUR 176 miljoniem EUR 108,5 
miljonus pārskaitīt no ASI līdzekļiem. Atzinuma sagatavotāja piekrīt INTA un DEVE 
komiteju nostājai, ka finansējumu nedrīkst pārskaitīt no ASI līdzekļiem.  

Grozījumi

a) Nosaukums

Ņemot vērā grozītā ICI instrumenta mainīto politikas tvērumu, ir jāmaina virsrakts. 
4. grozījumā atzinuma sagatavotāja ierosina jauno instrumentu saukt šādi: „finanšu 
instruments sadarbībai ar Tuvo Austrumu, Āzijas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, kā arī 
Dienvidāfrikas valstīm”. Saīsinājums tad varētu būt šāds: MAAS.

b) Darbības jomas paplašināšana

Instruments ir mainījies — no līdzekļa, ar kuru pamatā atbalsta labākas ekonomiskās un 
tirdzniecības saites ar atsevišķām valstīm ar augstu ienākumu līmeni, tas ir kļuvis par 
ārpolitikas instrumentu, saistībā ar kuru vairākums sadarbības partneru ir jaunattīstības valstis.  
Attiecība ir šāda: viena trešdaļa — valstis ar augstu ienākumu līmeni un industrializētās 
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valstis (regulas priekšlikuma I pielikums1), divas trešdaļas — jaunattīstības valstis (regulas 
priekšlikuma II pielikums2). Papildus ekonomiskajai sadarbībai pasākumu klāstā vajadzētu 
būt arī kultūras un akadēmiskajai sadarbībai. Kopš šā brīža jaunattīstības valstis (II pielikums) 
būs „partnervalstu” vairākums, savukārt agrāko industrializēto valstu un valstu ar augstu 
ienākumu līmeni skaits ir kļuvis mazāks par vienu trešdaļu no visām valstīm. Šīs jaunās 
prioritātes ir skaidri jāmin regulas tekstā, un 5., 6., 7., 9., 10., 11. un 12. grozījumā ir 
ierosināts paplašināt regulas darbības jomu.

c) Nekādas pārklāšanās ar attīstības sadarbības instrumentu

Svarīgi ir skaidri nodalīt ASI, ar kuru jāfinansē oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 
pasākumi, un pārskatīto industralizēto valstu instrumentu MAAS (Tuvie Austrumi, Āzija, 
Ziemeļamerika un Dienvidamerika, kā arī Dienvidāfrika), ko tagad izskata un kam ir 
jāattiecas uz sadarbību savstarpēji izdevīgās jomās, kas pavisam noteikti nav OAP jomas. 
Regulas 5. grozījuma mērķis ir novērst šo pārklāšanos.

d) „Deleģētie akti”

Regulas 3., 13., 15., 16., 17. un 18. grozījums attiecas uz „deleģēto aktu” jautājumu, un līdzīgi 
formulētus grozījumus veic arī pārējos finanšu instrumentos, kurus pārskata. Ar regulas 13., 
15. un 16. grozījumu ievieš prasību gada rīcības programmu informēšanas nolūkā nosūtīt 
vienlaikus Padomei un Parlamentam.

e) Nekādas darbības, kas saistītas ar militāro vai aizsardzības jomu 

Ar regulas 14. grozījumu MAAS instrumentu pielāgo ASI normām, lai no iespējamo 
sadarbības pasākumu klāsta skaidri izslēgtu aizsardzības jomu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par šo jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

1 Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotie Arābu Emirāti, Austrālija, Bahreina, Bruneja, Honkonga, Japāna, 
Jaunzēlande, Kanāda, Katara, Korejas Republika, Kuveita, Ķīnas Taivāna (kaut arī ar Ķīnas Taivānu nav 
diplomātisko vai politisko attiecību, tomēr tiek uzturēti intensīvi sakari, un tie ir jāturpina ekonomikas, 
tirdzniecības, zinātnes un tehnoloģiju, standartu un normu jomā, kā arī virknē citu jomu), Makao, Omāna, Saūdu 
Arābija un Singapūra.
2 Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksika, 
Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, Urugvaja, Venecuēla, Afganistāna, Bangladeša, Butāna, 
Filipīnas, Indija, Indonēzija, Kambodža, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Laosa, Malaizija, 
Maldīvu salas, Mjanma/Birma, Mongolija, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka, Taizeme, Vjetnama, Kazahstāna, 
Kirgizstānas Republika, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Irāka, Irāna, Jemena un Dienvidāfrika.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas pirmo atsauci aizstāj ar šādu 
tekstu:
„ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību, un jo īpaši tā 
212. pantu, 207. panta 2. punktu un 
209. panta 1. punktu,”

Pamatojums

Juridiskā pamata maiņa un atjaunināšana pēc Lisabonas līguma pieņemšanas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Padomes 2006. gada 21. decembra 
Regulas (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido 
finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un 
citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni, mērķi un noteikumi ir 
piemēroti, lai īstenotu šādu pastiprinātu 
sadarbību ar valstīm, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 1905/2006. Šajā nolūkā ir 
nepieciešams paplašināt Regulas (EK) 
Nr. 1934/2006 ģeogrāfisko darbības jomu 
un nodrošināt finansējumu, kas aptvertu 
sadarbību ar šīm jaunattīstības valstīm.

(5) Turpmāk grozītās Padomes 2006. gada 
21. decembra Regulas (EK) Nr. 1934/2006, 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai ar industrializētām valstīm un 
teritorijām un citām valstīm un teritorijām 
ar augstu ienākumu līmeni1, mērķi un 
noteikumi ir piemēroti, lai īstenotu šādu 
pastiprinātu sadarbību ar valstīm, uz kurām 
attiecas Regula (EK) Nr. 1905/2006. Šajā 
nolūkā ir nepieciešams paplašināt Regulas 
(EK) Nr. 1934/2006 ģeogrāfisko darbības 
jomu un nodrošināt finansējumu, kas 
aptvertu sadarbību ar šīm jaunattīstības 
valstīm.

Pamatojums

2006. gada regulas mērķi un darbības joma ir ievērojami mainījušies. Šobrīd mēs pat 
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runājam jau par citu instrumentu. Skaidri nepasakot, ka noteikumi tiek grozīti, iepriekšējais 
apgalvojums būtu neprecīzs. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus attiecībā uz daudzgadu sadarbības 
programmām, jo šīs programmas 
papildina Regulu (EK) Nr. 1934/2006 un 
ir vispārēji piemērojamas.

Pamatojums

Standarta teksts par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1934/2006
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes Regula (EK) Nr. 1934/2006 ( 
2006. gada 21. decembris), ar ko izveido 
finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un 
citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni un ar jaunattīstības 
valstīm, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 1905/2006

Padomes Regula (EK) Nr. 1934/2006 
(2006. gada 21. decembris), ar ko izveido 
finanšu instrumentu sadarbībai ar Tuvo 
Austrumu, Āzijas, Ziemeļamerikas un 
Dienvidamerikas, kā arī Dienvidāfrikas 
valstīm (MAAS)

Pamatojums

Nepieciešams jauns nosaukums, kas atspoguļotu jaunās regulas darbības jomas 
paplašināšanu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1934/2006
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Kopienas finansējumu atbalsta 
ekonomisku, finanšu un tehnisku 
sadarbību un citāda veida sadarbību, uz ko 
attiecas Kopienas kompetences jomas, ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un 
citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni un ar jaunattīstības 
valstīm, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 1905/2006.

1. Ar šajā regulā paredzēto Kopienas 
finansējumu atbalsta ekonomisku, 
finansiālu, tehnisku, kultūras, akadēmisku 
un citāda veida sadarbību, uz ko attiecas 
Kopienas kompetences jomas, ar 
II pielikumā uzskaitītajām jaunattīstības 
valstīm, kā arī ar I pielikumā 
uzskaitītajām industrializētajām valstīm 
un teritorijām un citām valstīm un 
teritorijām ar augstu ienākumu līmeni 
(„partnervalstis”). Principā šī regula ir 
paredzēta to pasākumu finansēšanai, kuri 
neatbilst ESAO noteiktajiem oficiālās 
attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem.

Pamatojums

Mainītajam instrumentam ir jāattiecas arī uz sadarbību kultūras un akadēmiskajā jomā. 
Jaunattīstības valstis turpmāk veidos „partnervalstu” vairākumu. Iepriekšējā sarakstā 
iekļauto industrializēto valstu un valstu ar augstu ienākumu līmeni skaits šobrīd ir mazāks 
par vienu trešdaļu no visām valstīm. Šīs jaunās prioritātes būtu skaidri jāmin. Skaidri arī 
jānodala attīstības sadarbības instruments (ASI), ar kuru ir jāfinansē OAP pasākumi, un 
nesen pārskatītais industrializēto valstu instruments Tuvo Austrumu, Āzijas, Ziemeļamerikas 
un Dienvidamerikas, kā arī Dienvidāfrikas valstīm, kam ir jāattiecas uz savstarpēji izdevīgu 
sadarbību un kas pavisam noteikti nedrīkst būt saistīts ar OAP.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1934/2006
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Galvenais mērķis, sadarbojoties ar 
1. punktā minētajām valstīm un 
teritorijām, ir konkrēti reaģēt uz vajadzību 

2. Galvenais mērķis, sadarbojoties ar 
partnervalstīm, ir konkrēti reaģēt uz 
vajadzību stiprināt saites un vēl vairāk 
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stiprināt saites un vēl vairāk iesaistīties 
divpusējās, reģionālās un daudzpusējās 
attiecībās ar tām, lai izveidotu labvēlīgāku 
vidi Kopienas un šo valstu un teritoriju 
attiecību izvēršanai, kā arī lai veicinātu 
dialogu, sekmējot Kopienas intereses.

iesaistīties divpusējās, reģionālās un 
daudzpusējās attiecībās ar tām, lai 
izveidotu labvēlīgāku vidi attiecību starp 
Kopienu un partnervalstīm un teritorijām 
izvēršanai, kā arī lai veicinātu dialogu, 
sekmējot savstarpēju sapratni un 
Kopienas intereses.

Pamatojums

Termina „partnervalstis” lietojums ir saistīts ar 5. grozījumu. Instrumenta darbības joma 
mainās — tas vairs nav instruments, ko izmanto, „sekmējot Kopienas intereses”, bet gan 
instruments, kas paredzēts gan Eiropas Savienības, gan partnervalstu interesēs rīkotu 
pasākumu īstenošanai. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1934/2006
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbība ir vērsta uz saišu veidošanu ar 
partneriem, kam ir Kopienai līdzīgas 
politiskās, ekonomiskās un institucionālās 
struktūras un vērtības un kas ir svarīgi 
divpusējie partneri un procesu dalībnieki 
daudzpusējos forumos un globālajā 
pārvaldībā. Sadarbība aptver arī 
partnerus, ar kuriem Kopiena ir 
stratēģiski ieinteresēta veicināt saites.

1. Sadarbība ir vērsta uz saišu veidošanu ar 
partnervalstīm, lai sasniegtu šādus 
mērķus:

– konfliktu mazināšana, dialoga 
uzlabošana un attiecību atjaunošana;
– līdzīgu politisko, ekonomisko un 
institucionālo struktūru un vērtību 
atbalstīšana un veicināšana;
–apmaiņu sekmēšana ar nozīmīgiem 
divpusējiem partneriem un procesu 
dalībniekiem daudzpusējos forumos un 
pasaules līmeņa pārvaldībā.

Pamatojums

Sadarbības jomas paplašināšana — uzskaitījumu nav nepieciešams pamatot.



PE438.170v03-00 10/17 AD\805254LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1934/2006
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā industrializētas valstis un 
teritorijas un citas valstis un teritorijas ar 
augstu ienākumu līmeni ir I pielikumā 
uzskaitītās valstis un teritorijas, bet 
jaunattīstības valstis ir II pielikumā 
uzskaitītās valstis. Turpmāk tekstā tās tiek 
sauktas par „partnervalstīm”. Tomēr 
attiecīgi pamatotos gadījumos un lai 
sekmētu reģionālu sadarbību, Komisija, 
pieņemot 6. pantā minētās rīcības 
programmas, var pieņemt lēmumu, ka 
valstis, kas nav uzskaitītas pielikumos, ir 
tiesīgas saņemt finansējumu, ja projektam 
vai programmai, ko paredzēts īstenot, ir 
reģionālas vai pārrobežu iezīmes. To var 
paredzēt 5. pantā minētajās daudzgadu 
sadarbības programmās. Komisija groza I 
un II pielikumā ietvertos sarakstus saskaņā 
ar regulāru ESAO/AAK veiktu 
jaunattīstības valstu saraksta pārskatīšanu 
un par to informē Padomi.”

2. Attiecīgi pamatotos gadījumos un lai 
sekmētu reģionālu sadarbību, Komisija, 
pieņemot 6. pantā minētās rīcības 
programmas, var pieņemt lēmumu, ka 
valstis, kas nav uzskaitītas pielikumos, ir 
tiesīgas saņemt finansējumu, ja projektam 
vai programmai, ko paredzēts īstenot, ir 
reģionālas vai pārrobežu iezīmes. To var 
paredzēt 5. pantā minētajās daudzgadu 
sadarbības programmās. Komisija groza I 
un II pielikumā ietvertos sarakstus saskaņā 
ar regulāru ESAO/AAK veiktu 
jaunattīstības valstu saraksta pārskatīšanu 
un par to informē Padomi.”

Pamatojums

Skatīt 5. grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar 
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šādu tekstu:
„1) Kopienas un partnervalstu 
ekonomiskā, akadēmiskā un zinātnes 
jomā iesaistītu personu sadarbības, 
partnerattiecību un kopuzņēmumu 
veicināšana, īpašu uzmanību veltot 
pasākumiem klimata pārmaiņu 
novēršanai, kā arī sociāli ilgtspējīgām, 
tīrām un vietējiem apstākļiem pielāgotām 
tehnoloģijām;”

Pamatojums

Instrumenta darbības jomā jāiekļauj arī kultūras pasākumi un videi draudzīgi pasākumi. 
(Izmaiņas jomās, kas noteiktas sākotnējā instrumentā, ir iezīmētas kursīvā.)

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„2) divpusējas tirdzniecības, investīciju 
plūsmu un ekonomisku partnerattiecību 
stimulēšana, īpašu uzmanību veltot 
MVU;”

Pamatojums

Ņemot vērā izmaiņas partnervalstu klāstā, finansētajiem pasākumiem ir jārada acīmredzama 
pievienotā vērtība abām pusēm. (Izmaiņas jomās, kas noteiktas sākotnējā instrumentā, ir 
iezīmētas kursīvā.)

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„3) politikā, ekonomikā [...], sociālajā un 
kultūras jomā iesaistītu personu un citu 
nevalstisku organizāciju dialogu 
veicināšana attiecīgās Kopienas un 
partnervalstu nozarēs;”

Pamatojums

Jāpievieno sadarbība kultūras jomā (izmaiņas jomās, kas noteiktas sākotnējā instrumentā, ir 
iezīmētas kursīvā).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.d) Regulas 4. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„5) sadarbības projektu veicināšana 
tādās jomās kā pētniecība, zinātne un 
tehnoloģija, sports un kultūra, 
atjaunojamie enerģijas avoti, transports 
[...], ar vidi saistīti jautājumi, tostarp 
klimata pārmaiņas, muita [...], finanšu 
jautājumi, juridiski un ar cilvēktiesībām 
saistīti jautājumi, kā arī visi citi 
jautājumi, kas izraisa savstarpēju 
Kopienas un partnervalstu 
ieinteresētību;”

Pamatojums

Tiek papildinātas iespējamās sadarbības galvenās jomas. (Izmaiņas jomās, kas noteiktas 
sākotnējā instrumentā, ir iezīmētas kursīvā.)
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.e) Regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„1. Komisija pieņem gada rīcības 
programmas, kas pamatojas uz 5. pantā 
minētajām daudzgadu sadarbības 
programmām, un par tām informē 
vienlaikus Eiropas Parlamentu un 
Padomi.”

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.f punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.f) Regulas 7. pantam pievieno šādu 
punktu:
„1.a Saskaņā ar šo regulu Kopienas 
palīdzību neizmanto, lai finansētu ieroču 
vai munīcijas iegādi vai darbības, kas ir 
saistītas ar militāro vai aizsardzības 
jomu.”

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 5. punktam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
9. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Regulas 9. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„3. Komisija pieņem atbalsta 
pasākumus, ko neietver daudzgadu 
sadarbības programmās, un par tiem 
informē vienlaikus Eiropas Parlamentu 
un Padomi.”

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) Regulā iekļauj šādu pantu:
„14.a pants
Deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs 
regulas piemērošanas laiku.
2. Līdzko Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 14.b un 
14.c pantā izklāstītos nosacījumus.”

Pamatojums

Standarta teksts par deleģētajiem aktiem.



AD\805254LV.doc 15/17 PE438.170v03-00

LV

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) Regulā iekļauj šādu pantu:
„14.b pants

Deleģēšanas atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 5. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, informē otru 
iestādi un Komisiju, precizējot deleģētās 
pilnvaras, kuras varētu atsaukt.

3. Lēmumā par atsaukšanu norāda 
atsaukšanas iemeslus, un ar to izbeidz 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Šis 
lēmums stājas spēkā tūlīt vai vēlākā 
datumā, kas var būt norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Pamatojums

Standarta teksts par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1934/2006
14.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.d) Regulā iekļauj šādu pantu:
„14.c pants
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Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlamentam vai Padomei ir 
tiesības triju mēnešu laikā pēc 
paziņošanas datuma iebilst pret deleģēto 
tiesību aktu.
2. Ja līdz šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret 
deleģēto aktu, tas stājas spēkā tajā 
norādītajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas iebilst pret deleģēto 
aktu, norāda iebilduma iemeslus.”

Pamatojums

Standarta teksts par deleģētajiem aktiem.
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