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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju un 
Attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2018. 
gada 14. marta rezolūciju par nākamo 
DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana 
attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. 
gada,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt un 
veicināt Savienības vērtības un intereses 
pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās 
darbības mērķus un principus, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
5. punktā, 8. un 21. pantā.

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt veicināt ekonomikas 
un sociālo attīstību, palīdzēt izskaust 
nabadzību un nodrošināt Savienības 
vērtības un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 21. 
pantā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas (2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
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Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci, 
un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu jāsekmē 
minētajā Līguma pantā noteiktie mērķi.

Savienību 21. pantu Savienība tiecas 
nodrošināt konsekvenci savas ārējās 
darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas, jo īpaši starptautiskās 
tirdzniecības, savstarpēju konsekvenci, un 
tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās. 
Plašajam to darbību klāstam, kuras šīs 
regulas dēļ ir iespējams veikt, būtu jāsekmē 
minētajā Līguma pantā noteiktie mērķi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienības tirdzniecības politikai ir 
jābūt saskaņotai ar tās pārējām 
ārpolitikas un iekšpolitikas 
pamatnostādnēm un jāievēro Līgumos 
paredzētais attīstības politikas 
saskaņotības princips, lai garantētu 
pārredzamību, stabilitāti un taisnīgāku 
konkurences nosacījumu ieviešanu. Uz 
solidaritāti balstīta vienlīdzīgas 
tirdzniecības politika, kas atbilst 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un veicina 
cilvēktiesību ievērošanu, var sniegt 
nozīmīgu ieguldījumu nabadzības 
izskaušanā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Instruments paredz darbības minēto 
mērķu un ārējās darbības politikas 
atbalstam un pilnveido darbības, kas 
iepriekš atbalstītas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 233/201446; 11. Eiropas Attīstības 
fonda (EAF) Iekšējais nolīgums  un 
īstenošanas regula48; Regula (ES) Nr. 

(6) Instruments paredz darbības minēto 
mērķu un ārējās darbības politikas 
atbalstam un pilnveido darbības, kas 
iepriekš atbalstītas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 233/201446; 11. Eiropas Attīstības 
fonda (EAF) Iekšējais nolīgums  un 
īstenošanas regula48; Regula (ES) Nr. 
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232/201449; Regula (ES) Nr. 230/201450; 
Regula (ES) Nr. 235/201451; Regula (ES) 
Nr. 234/201452; Regula (Euratom) Nr. 
237/201453 ; Regula (ES) Nr. 236/201454; 
Lēmums Nr. 466/2014/ES; Regula (EK, 
Euratom) Nr. 480/200955 un Regula (ES) 
2017/160156.

232/201449; Regula (ES) Nr. 230/201450; 
Regula (ES) Nr. 235/201451; Regula (ES) 
Nr. 234/201452; Regula (Euratom) Nr. 
237/201453 ; Regula (ES) Nr. 236/201454; 
Lēmums Nr. 466/2014/ES; Regula (EK, 
Euratom) Nr. 480/200955 un Regula (ES) 
2017/160156. Šai vienkāršotajai un 
racionalizētajai Eiropas finanšu 
instrumentu struktūrai būtu jāievēro 
pamatā esošo Savienības politikas 
nostādņu mērķi un jāpalielina 
pārredzamība, pārskatatbildība, 
efektivitāte un saskaņotība, vienlaikus 
nodrošinot ārējai darbībai izmantoto ES 
līdzekļu elastīgumu;

_________________ _________________
46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā 2014.–
2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 
44. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā 2014.–
2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 
44. lpp.).

47 Padomē sanākušo Eiropas Savienības 
dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais 
nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības 
finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES 
Partnerattiecību nolīgumu un par 
finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras 
zemēm un teritorijām, kurām piemēro 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
ceturto daļu (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

47 Padomē sanākušo Eiropas Savienības 
dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais 
nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības 
finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES 
Partnerattiecību nolīgumu un par 
finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras 
zemēm un teritorijām, kurām piemēro 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
ceturto daļu (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

48 Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. 
gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības 
fonda īstenošanu (OV L 58/1, 3.3.2015.).

48 Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. 
gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības 
fonda īstenošanu (OV L 58/1, 3.3.2015.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 232/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību 
instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 
27. lpp.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 232/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību 
instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 
27. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu (OV L 77, 
15.3.2014., 1. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu (OV L 77, 
15.3.2014., 1. lpp.).
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51 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 235/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
demokrātijai un cilvēktiesībām visā 
pasaulē (OV L 77, 15.3.2014., 85. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 235/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
demokrātijai un cilvēktiesībām visā 
pasaulē (OV L 77, 15.3.2014., 85. lpp.).

52 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 234/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Partnerības instrumentu 
sadarbībai ar trešām valstīm (OV L 77, 
15.3.2014., 77. lpp.).

52 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 234/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido Partnerības instrumentu 
sadarbībai ar trešām valstīm (OV L 77, 
15.3.2014., 77. lpp.).

53 Padomes Regula (Euratom) 
Nr. 237/2014 (2013. gada 13. decembris), 
ar ko izveido Instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 
109. lpp.).

53 Padomes Regula (Euratom) 
Nr. 237/2014 (2013. gada 13. decembris), 
ar ko izveido Instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 
109. lpp.).

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 236/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko paredz kopīgus noteikumus un 
procedūras, lai īstenotu Savienības 
instrumentus ārējās darbības finansēšanai 
(OV L 77, 15.3.2014., 95. lpp.).

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 236/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko paredz kopīgus noteikumus un 
procedūras, lai īstenotu Savienības 
instrumentus ārējās darbības finansēšanai 
(OV L 77, 15.3.2014., 95. lpp.).

55 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko 
izveido Garantiju fondu ārējai darbībai 
(OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

55 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko 
izveido Garantiju fondu ārējai darbībai 
(OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

56 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1601 (2017. gada 
26. septembris), ar ko izveido Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 
garantiju un EFIA garantiju fondu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem, kuras galvenais 
princips ir multilaterālisms un kuras centrā 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija. 
Programma 2030. gadam kopā ar Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām57 un 
Adisabebas rīcības programmu58 ir 

(7) Darbības globālais konteksts ir 
tādas pasaules kārtības panākšana, kas ir 
balstīta uz noteikumiem un vērtībām, 
kuras galvenais princips ir multilaterālisms 
un kuras centrā ir Apvienoto Nāciju 
Organizācija. Programma 2030. gadam 
kopā ar Parīzes nolīgumu par klimata 
pārmaiņām57 un Adisabebas rīcības 
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starptautiskās kopienas atbilde uz 
globālajām problēmām un tendencēm 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Programma 
2030. gadam, kuras centrālā ass ir 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir pārveidojošs 
satvars, kura mērķis ir izskaust nabadzību 
un panākt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. 
Tās darbības joma ir universāla un tā 
sniedz visaptverošu kopīgu rīcības satvaru, 
kas attiecas uz Savienību, tās dalībvalstīm 
un tās partneriem. Tajā ir līdzsvarota 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskā, sociālā 
un vides dimensija, atzīstot svarīgās 
savstarpējās saiknes starp tās mērķiem un 
uzdevumiem. Programmas 2030. gadam 
mērķis ir nevienu nepamest novārtā. 
Programmas 2030. gadam īstenošana tiks 
cieši koordinēta ar citām Savienības 
nozīmīgām starptautiskajām saistībām. 
Darbībās, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, 
īpaša uzmanība būtu jāvelta savstarpējām 
saiknēm ilgtspējīgas attīstības mērķu starpā 
un integrētām darbībām, kas var radīt 
papildu ieguvumus un īstenot vairākus 
mērķus saskaņotā veidā.

programmu58 ir starptautiskās kopienas 
atbilde uz globālajām problēmām un 
tendencēm saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. 
Programma 2030. gadam, kuras centrālā 
ass ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir 
pārveidojošs satvars, kura mērķis ir 
izskaust nabadzību un panākt ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē. Tās darbības joma ir 
universāla un tā sniedz visaptverošu kopīgu 
rīcības satvaru, kas attiecas uz Savienību, 
tās dalībvalstīm un tās partneriem. Tajā ir 
līdzsvarota ilgtspējīgas attīstības 
ekonomiskā, sociālā un vides dimensija, 
atzīstot svarīgās savstarpējās saiknes starp 
tās mērķiem un uzdevumiem. Programmas 
2030. gadam mērķis ir nevienu nepamest 
novārtā. Programmas 2030. gadam 
īstenošana tiks cieši koordinēta ar citām 
Savienības nozīmīgām starptautiskajām 
saistībām. Darbībās, kas veiktas saskaņā ar 
šo regulu, īpaša uzmanība būtu jāvelta 
savstarpējām saiknēm ilgtspējīgas attīstības 
mērķu starpā un integrētām darbībām, kas 
var radīt papildu ieguvumus un īstenot 
vairākus mērķus saskaņotā veidā.

__________________ __________________
57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī. 57 Parakstīts Ņujorkā 2016. gada 22. aprīlī.
58“Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 16. 
jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2015. 
gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

58“Trešās Starptautiskās konferences par 
attīstības finansēšanu Adisabebas rīcības 
programma”, pieņemta 2015. gada 16. 
jūnijā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2015. 
gada 27. jūlijā (A/RES/69/313).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Savienība atkārtoti pauž pilnīgu 
atbalstu multilaterālisma pastāvīgajai 
vērtībai un prasa izstrādāt tirdzniecības 
programmu, kuras pamatā būtu brīva, 
godīga un uz noteikumiem balstīta 
tirdzniecība, no kuras labumu gūtu visi 
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un ar kuru tiktu atbalstīta ilgtspējīgas 
attīstības programma, ietverot sociālās un 
vides tiesības un cilvēktiesības un 
nodrošinot to, ka visiem vienādi tiek 
piemēroti daudzpusējā līmenī pieņemti un 
saskaņoti noteikumi. PTO ir steidzami 
jāmodernizē, ņemot vērā jaunākās 
starptautiskās norises, un pilnībā 
jāpārskata vairāki PTO darbības aspekti, 
lai palielinātu tās efektivitāti un 
leģitimitāti.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs regulas īstenošanā būtu 
jāvadās saskaņā ar piecām prioritātēm, 
kas noteiktas Globālajā Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 
(“Globālā stratēģija”), ar kuru tika 
iepazīstināts 2016. gada 19. jūnijā un kura 
atspoguļo Savienības redzējumu un satvaru 
vienotai un atbildīgai ārējai sadarbībai 
partnerībā ar citiem, lai sekmētu 
Savienības vērtības un intereses. Savienībai 
būtu jāuzlabo partnerības, jāveicina 
politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 
globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
intereses un vērtības visos aspektos, tostarp 
miera saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starptautiskās drošības nostiprināšanā, 
neatbilstīgās migrācijas pamatcēloņu 
apkarošanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, tirdzniecības politikas 
atbalstīšanā, ekonomikas diplomātijā un 
ekonomiskajā sadarbībā, kā arī digitālu 
risinājumu un tehnoloģiju veicināšanā un 
Savienības politikas jomu starptautiskās 
dimensijas sekmēšanā. Veicinot savas 
intereses, Savienībai būtu jāievēro un 
jāsekmē augstu sociālo un vides standartu, 

(8) Šī regula būtu jāpiemēro, 
pamatojoties uz piecām prioritātēm, kas 
noteiktas Globālajā Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 
(“Globālā stratēģija”), ar kuru tika 
iepazīstināts 2016. gada 19. jūnijā un kura 
atspoguļo Savienības redzējumu un satvaru 
vienotai un atbildīgai ārējai sadarbībai 
partnerībā ar citiem, lai sekmētu 
Savienības vērtības un intereses. Savienībai 
būtu jāuzlabo partnerības, jāveicina 
politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 
globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
intereses un vērtības visos aspektos, tostarp 
demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanā, 
miera saglabāšanā, konfliktu novēršanā, 
starpniecībā un pēckonflikta atjaunošanā, 
kurā ietilpst sieviešu nozīmes veicināšana 
visos procesa posmos, starptautiskās 
drošības nostiprināšanā, piespiedu 
migrācijas un pārvietošanas pamatcēloņu 
novēršanā un palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām, ekonomikas reformu 
veicināšanā, tādu apstākļu radīšanā, kas 
ļauj izveidot starptautisku juridisku 
satvaru klimata pārmaiņu dēļ pārvietotu 
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tiesiskuma, starptautisko tiesību un 
cilvēktiesību ievērošanas principi.

personu aizsardzībai, uz noteikumiem un 
vērtībām balstītas tirdzniecības politikas 
kā attīstības instrumenta atbalstīšanā un 
tiesiskuma un cilvēktiesību situācijas 
uzlabošanā, tostarp veicinot spīdzināšanai 
un nāvessodam izmantotu preču 
tirdzniecības starptautisku aizliegumu, 
ekonomikas diplomātijā un ekonomiskajā 
sadarbībā, kā arī digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšanā, globālo 
sabiedrības veselības apdraudējumu 
novēršanā un Savienības politikas jomu 
starptautiskās dimensijas sekmēšanā. 
Veicinot savas intereses, Savienībai būtu 
jāievēro un jāsekmē augstu sociālo, darba 
un vides standartu, tostarp saistībā ar 
klimata pārmaiņām, tiesiskuma un 
starptautisko tiesību, tostarp humanitāro 
tiesību un starptautisko cilvēktiesību, 
ievērošanas principi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”)60, kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu. Attīstības sadarbības 
politikas centrā ir nabadzības izskaušana, 
vēršanās pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību, principa “nevienu neatstāt 
novārtā” īstenošana un izturētspējas 
stiprināšana.

(9) Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā (“konsenss”), kas tika parakstīts 
2017. gada 7. jūnijā, nodrošina satvaru 
Savienības un tās dalībvalstu kopīgai 
pieejam attīstības sadarbībai, lai īstenotu 
programmu 2030. gadam un Adisabebas 
rīcības programmu, kuru mērķis ir panākt 
ilgtspējīgu attīstību un paātrināt pāreju, 
liekot uzsvaru uz tādiem transversāliem 
attīstības politikas elementiem kā 
dzimumu līdztiesība, jaunieši, investīcijas 
un tirdzniecība, ilgtspējīga enerģētika un 
rīcība klimata jomā, laba pārvaldība, 
demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības, 
un migrācija un mobilitāte, lai sniegtu 
ieguldījumu visās Savienības ārējās 
politikas jomās, tostarp kopējā 
tirdzniecības politikā, un palīdzētu 
sasniegt mērķus, kas noteikti Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas 
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attīstības programmā 2030. gadam. 
Attīstības sadarbības politikas centrā ir 
nabadzības izskaušana, vēršanās pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību, principa 
“nevienu neatstāt novārtā” īstenošana un 
izturētspējas stiprināšana.

_________________ _________________
60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

60 “Jaunais Eiropas Konsenss attīstības 
jomā – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”, Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kopīgs 
paziņojums, 2017. gada 8. jūnijs.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 
jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp 
neatbilstīgās migrācijas un iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanu. Diferenciācija un uzlabota 
savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju.

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 
jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp iedzīvotāju 
piespiedu migrācijas un pārvietošanas 
pamatcēloņu risināšanu. Diferenciācija un 
uzlabota savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju. Kaimiņattiecību politikas 
jomā Savienība ir iesaistījusies sarunās ar 
vairākām kaimiņreģiona partnervalstīm 
un noslēgusi vērienīgus padziļinātos un 
visaptverošos brīvās tirdzniecības 
nolīgumus. Šie nolīgumi tiek slēgti, lai ne 
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tikai uzlabotu piekļuvi tirgum un radītu 
labvēlīgu vidi investīcijām, bet arī 
palīdzētu sasniegt kaimiņattiecību 
politikas vispārējos mērķus, piemēram, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas un 
sociālo attīstību, kas sniegs labumu 
visiem. Sarunu procesos un šo nolīgumu 
īstenošanas uzraudzībā ir jāiesaista katras 
partnervalsts un Savienības pilsoniskā 
sabiedrība, valstu parlamenti un Eiropas 
Parlaments. Tādējādi ar šo regulu būtu 
jāatbalsta sarunas par minētajiem 
nolīgumiem un noslēgto nolīgumu 
pareiza īstenošana.

_________________ _________________
62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šai regulai būtu arī jāsekmē ar 
tirdzniecību saistītie Savienības ārējo 
attiecību aspekti, piemēram, sadarbība ar 
trešām valstīm attiecībā uz cinka, tantala 
un zelta piegādes ķēžu pienācīgu 
pārbaudi, Kimberli process, Ilgtspējības 
pakts, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 978/20121a (VPS regula) 
noteikto saistību īstenošana, sadarbība 
meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības 
un tirdzniecības (FLEGT) iniciatīvas un 
tirdzniecības atbalsta iniciatīvas satvarā, 
lai nodrošinātu ES tirdzniecības politikas 
un attīstības mērķu un darbību 
saskaņotību un savstarpēju atbalstu;
_________________
1aEiropas Parlamenta un Padomes 
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Regula (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. 
oktobris) par vispārējo tarifa preferenču 
sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV 
L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, un 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuve starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt neatbilstīgās 
migrācijas pamatcēloņus, uzlabot robežu 
pārvaldību un veikt pasākumus cīņā pret 
neatbilstīgo migrāciju, cilvēku tirdzniecību 
un migrantu kontrabandu, un vajadzības 
gadījumā strādāt pie atgriešanas, 
atpakaļuzņemšanas un reintegrācijas, 
pamatojoties uz savstarpēju 
pārskatatbildību un pilnībā ievērojot 
humanitārās un cilvēktiesību saistības. 
Tādējādi trešo valstu efektīvai sadarbībai ar 
Savienību šajā jomā vajadzētu būt šīs 
regulas vispārējo principu neatņemamai 
sastāvdaļai. Lai nodrošinātu, ka attīstības 
palīdzība atbalsta partnervalstis efektīvākā 
migrācijas pārvaldīšanā, ir svarīga lielāka 
saskaņotība starp migrācijas un attīstības 
sadarbības politiku. Šai regulai būtu 
jāsekmē koordinēta, holistiska un 
strukturēta pieeja migrācijai, maksimāli 
palielinot sinerģiju un izmantojot 
vajadzīgos ietekmes līdzekļus.

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, un 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuve starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt piespiedu migrācijas 
un pārvietošanas pamatcēloņus, uzlabot 
robežu pārvaldību un veikt pasākumus cīņā 
pret neatbilstīgo migrāciju, cilvēku 
tirdzniecību un migrantu kontrabandu, un 
vajadzības gadījumā strādāt pie 
atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un 
reintegrācijas, pamatojoties uz savstarpēju 
pārskatatbildību un pilnībā ievērojot 
humanitārās un cilvēktiesību saistības. 
Tādējādi trešo valstu efektīvai sadarbībai ar 
Savienību šajā jomā vajadzētu būt šīs 
regulas vispārējo principu neatņemamai 
sastāvdaļai. Lai nodrošinātu, ka attīstības 
palīdzība atbalsta partnervalstis efektīvākā 
migrācijas pārvaldīšanā, ir svarīga lielāka 
saskaņotība starp migrācijas un attīstības 
sadarbības politiku. Šai regulai būtu 
jāsekmē koordinēta, holistiska un 
strukturēta pieeja migrācijai, maksimāli 
palielinot sinerģiju un izmantojot 
vajadzīgos ietekmes līdzekļus.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu. Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
un ekonomisko iespēju radīšanu, jo īpaši 
sievietēm un jauniešiem, prasmēm un 
uzņēmējdarbību, sociālekonomiskajām 
nozarēm, mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kā arī konkrētu 
neatbilstīgās migrācijas sociālekonomisko 
pamatcēloņu risināšanu. Īpaša uzmanība 
būtu jāvelta valstīm, kas identificētas kā 
valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes Lēmumu 
77/270/Euratom71. Šīs darbības būtu 
jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar šo 
regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 
budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes Lēmumu 
77/270/Euratom71. Šīs darbības būtu 
jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar šo 
regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
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(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz pienācīgu darbvietu radīšanu 
un kuru izmaksu un ieguvumu attiecība 
veicina investīciju ilgtspēju. Darbības, kas 
tiek atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

_________________ _________________
71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

71 Padomes Lēmums 77/270/Euratom 
(1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai paredzētu elastību, palielinātu 
pievilcību privātajam sektoram un 
maksimāli palielinātu investīciju ietekmi, 
attiecībā uz atbilstīgajiem partneriem būtu 
jāparedz atkāpe no noteikumiem, kas 
saistīti ar Savienības budžeta izpildes 
metodēm, kuras noteiktas Finanšu regulā. 
Minētie atbilstīgie partneri varētu būt arī 
tādas struktūras, kurām nav uzticēta 
publiskā un privātā sektora partnerības 
īstenošana, un struktūras, kuru darbību 
reglamentē partnervalsts privāttiesības.

(37) Lai paredzētu elastību, palielinātu 
pievilcību privātajam sektoram, veicinātu 
godīgu konkurenci un maksimāli 
palielinātu investīciju ietekmi, attiecībā uz 
atbilstīgajiem partneriem būtu jāparedz 
atkāpe no noteikumiem, kas saistīti ar 
Savienības budžeta izpildes metodēm, 
kuras noteiktas Finanšu regulā. Minētie 
atbilstīgie partneri varētu būt arī tādas 
struktūras, kurām nav uzticēta publiskā un 
privātā sektora partnerības īstenošana, un 
struktūras, kuru darbību reglamentē 
partnervalsts privāttiesības.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt un 
veicināt Savienības vērtības un intereses 
pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās 
darbības mērķus un principus, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
5. punktā, 8. un 21. pantā.

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības 
un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 21. 
pantā, kā arī Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11., 207. un 208. 
pantā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā;

(a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā, jo īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas ekonomikas un sociālās 
attīstības panākšanu un nabadzības 
izskaušanu;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 

(b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības un ilgtspējīgu attīstību, 
īpašu uzmanību pievēršot starptautiskai 



PE629.557v05-00 16/28 AD\1176749LV.docx

LV

stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

tirdzniecībai, kuras pamatā ir noteikumi 
un vērtības, izskaust nabadzību, veicināt 
ekonomikas izaugsmi un sekmēt un 
aizsargāt multilaterālismu, atbalstīt 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
veicināt stabilitāti un mieru un risināt citas 
globālās problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

Politikas satvars Politikas satvars

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, ar 
kuriem izveido juridiski saistošas attiecības 
ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, samitu 
deklarācijas vai secinājumi, kas pieņemti 
augsta līmeņa sanāksmēs ar partnervalstīm, 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgie 
paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības, tirdzniecības un sadarbības 
nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi, citi 
nolīgumi un attiecīgie Savienības tiesību 
akti, ar kuriem izveido juridiski saistošas 
attiecības ar partnervalstīm, kā arī 
Eiropadomes secinājumi un Padomes 
secinājumi, samitu deklarācijas vai 
secinājumi, kas pieņemti augsta līmeņa 
sanāksmēs ar partnervalstīm, attiecīgās 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Komisijas 
paziņojumi vai Komisijas un Savienības 
Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgie paziņojumi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienība attiecībās ar trešām 
valstīm šī instrumenta satvarā turpina 
sekmēt starptautiskos centienus panākt 
daudzpusēju vienošanos, lai aizliegtu 
spīdzināšanai un nāvessoda izpildei 
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izmantotu preču tirdzniecību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībās ar partnervalstīm ņem vērā to 
rezultātus saistību, starptautisko nolīgumu 
un līgumattiecību ar Savienību īstenošanā.

Attiecībās ar partnervalstīm ņem vērā to 
rezultātus, kas sasniegti, īstenojot 
saistības, starptautiskos nolīgumus, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, līgumattiecības ar 
Savienību, tostarp asociācijas nolīgumus, 
partnerības un sadarbības nolīgumus un 
tirdzniecības nolīgumus.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi iekļaujošas partnerības principam 
vajadzības gadījumā Komisija nodrošina, 
ka ar attiecīgajām partnervalstu 
ieinteresētajām personām, to skaitā 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējām pārvaldes iestādēm, notiek 
pienācīga apspriešanās un tām ir savlaicīgi 
nodrošināta piekļuve attiecīgajai 
informācijai, tādējādi ļaujot tām būt 
nozīmīgām programmu plānošanas, 
īstenošanas un ar to saistītos uzraudzības 
procesos.

Atbilstīgi iekļaujošas partnerības principam 
Komisija nodrošina, ka ar attiecīgajām 
partnervalstu ieinteresētajām personām, to 
skaitā pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un vietējām pārvaldes 
iestādēm, notiek pienācīga apspriešanās un 
tām ir savlaicīgi nodrošināta piekļuve 
attiecīgajai informācijai, tādējādi ļaujot tām 
būt nozīmīgām programmu plānošanas, 
īstenošanas un ar to saistītos uzraudzības 
procesos.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar atbildības principu Komisija 
attiecīgā gadījumā dod priekšroku 

Saskaņā ar atbildības principu Komisija 
dod priekšroku partnervalstu sistēmu 
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partnervalstu sistēmu izmantošanai 
programmu īstenošanā.

izmantošanai programmu īstenošanā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija informē un uztur regulāru 
viedokļu apmaiņu ar Eiropas Parlamentu.

8. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
nodrošina būtisku informāciju un 
pilnīgus daudzgadu plānošanas 
dokumentus, rīcības plānus un 
pasākumus un uztur regulāru viedokļu 
apmaiņu ar Eiropas Parlamenta 
attiecīgajām komitejām.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) partneru vajadzības, kas noteiktas, 
balstoties uz īpašiem kritērijiem un ņemot 
vērā iedzīvotāju skaitu, nabadzību, 
nevienlīdzību, cilvēces attīstību, 
ekonomisko un vidisko neaizsargātību, kā 
arī valsts un sabiedrības izturētspēju;

(a) partneru vajadzības, kas noteiktas, 
balstoties uz īpašiem kritērijiem, un 
iekļautas reģistrā, no kura Eiropas 
Parlaments pēc pieprasījuma var saņemt 
informāciju, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, 
nabadzību, nevienlīdzību, cilvēces 
attīstību, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
stāvokli, ekonomisko un vidisko 
neaizsargātību, kā arī valsts un sabiedrības 
izturētspēju;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sadarbība ar industrializētām 
valstīm koncentrējas uz Savienības un 

4. Sadarbība ar industrializētām 
valstīm koncentrējas uz Savienības un 
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savstarpējo interešu veicināšanu. savstarpējo interešu veicināšanu, kā arī 
kopīgām interesēm un vērtībām, kopīgiem 
mērķiem un multilaterālisma aizsardzību. 
Šāda sadarbība attiecīgos gadījumos tiek 
veidota, pamatojoties uz dialogu starp 
Savienību, tai skaitā Eiropas Parlamentu, 
un dalībvalstīm, iesaistot pilsonisko 
sabiedrību.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) visiem iepriekš spēkā esošajiem 
daudzpusējiem vai divpusējiem 
nolīgumiem vai noteikumiem, kas ietver 
attiecīgo valsti un/vai reģionu, piemēram, 
VPS regulu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2017/821, Padomes 
Regulu (EK)Nr. 1236/2005 un turpmākās 
regulas par divējāda lietojuma precēm un 
kultūras priekšmetu importu;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) visiem noslēgtajiem daudzpusējiem 
vai divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp padziļinātajiem un 
visaptverošajiem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem starp Savienību un tās 
kaimiņvalstīm, kā arī jebkādām 
tirdzniecības preferencēm, ko Savienība ir 
piešķīrusi partnervalstij;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ģeogrāfisko programmu daudzgadu 
indikatīvās programmas var vajadzības 
gadījumā pārskatīt efektīvas īstenošanas 
nolūkā, jo īpaši, ja pastāv būtiski grozījumi 
7. pantā minētajā politikas satvarā vai pēc 
krīzes vai pēckrīzes situācijā.

3. Ģeogrāfisko programmu daudzgadu 
indikatīvās programmas pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu var vajadzības 
gadījumā pārskatīt efektīvas īstenošanas 
nolūkā, jo īpaši, ja pastāv būtiski grozījumi 
7. pantā minētajā politikas satvarā vai pēc 
krīzes vai pēckrīzes situācijā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tematisko programmu daudzgadu 
indikatīvās programmas var vajadzības 
gadījumā pārskatīt efektīvas īstenošanas 
nolūkā, jo īpaši, ja pastāv būtiski grozījumi 
7. pantā minētajā politikas satvarā.

4. Tematisko programmu daudzgadu 
indikatīvās programmas pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu var vajadzības 
gadījumā pārskatīt efektīvas īstenošanas 
nolūkā, jo īpaši, ja pastāv būtiski grozījumi 
7. pantā minētajā politikas satvarā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) partnerību ar Savienību, tostarp šīs 
partnerības mērķu vērienīgumu;

(d) partnerības un asociācijas 
nolīgumu un citas tirdzniecības un 
ieguldījumu attiecības ar Savienību, 
tostarp šīs partnerības mērķu vērienīgumu;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem gada vai 
daudzgadu rīcības plānus vai pasākumus. 

1. Komisija, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu, pieņem gada vai 
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Pasākumi var būt atsevišķu pasākumu, 
īpašu pasākumu, atbalsta pasākumu vai 
ārkārtas palīdzības pasākumu veidā. 
Rīcības plāni un pasākumi katrai darbībai 
nosaka mērķus, ko tiecas sasniegt, 
iecerētos rezultātus un galvenos 
pasākumus, īstenošanas metodes, budžetu 
un jebkādus saistītus atbalsta izdevumus.

daudzgadu rīcības plānus vai pasākumus. 
Pasākumi var būt atsevišķu pasākumu, 
īpašu pasākumu, atbalsta pasākumu vai 
ārkārtas palīdzības pasākumu veidā. 
Rīcības plāni un pasākumi katrai darbībai 
nosaka mērķus, ko tiecas sasniegt, 
iecerētos rezultātus un galvenos 
pasākumus, īstenošanas metodes, budžetu 
un jebkādus saistītus atbalsta izdevumus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neparedzētu vajadzību vai apstākļu 
gadījumos un ja finansējums no 
piemērotākiem avotiem nav iespējams, 
Komisija var pieņemt īpašus pasākumus, 
kas nav paredzēti plānošanas dokumentos.

Neparedzētu vajadzību vai apstākļu 
gadījumos un ja finansējums no 
piemērotākiem avotiem nav iespējams, 
Komisija, cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Parlamentu, var pieņemt īpašus 
pasākumus, kas nav paredzēti plānošanas 
dokumentos.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un f) 
apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
un ekonomisko iespēju radīšanu, jo īpaši 
sievietēm un jauniešiem, prasmēm un 
uzņēmējdarbību, sociālekonomiskajām 
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mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. Īpašu 
uzmanību velta valstīm, kas identificētas 
kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

nozarēm, mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kā arī konkrētu 
neatbilstīgās migrācijas sociālekonomisko 
pamatcēloņu risināšanu, saskaņā ar 
attiecīgajiem indikatīvās plānošanas 
dokumentiem. Īpašu uzmanību velta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā starpposma novērtēšanā izvērtē arī 
to, cik labi darbojas vienkāršotā un 
racionalizētā ārējās finansēšanas 
instrumentu struktūra, lai tiktu sasniegti 
attiecīgie Savienības politikas mērķi un 
ievēroti ES ārējās darbības finansējuma 
pārredzamības, pārskatatbildības, 
efektivitātes, saskaņotības un elastīguma 
principi.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgajā novērtējuma ziņojumā aplūko arī 
šīs regulas lietderību, pievienoto vērtību, 
vienkāršošanas iespējas, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, kā arī tās mērķu turpmāko 
nozīmību.

Galīgajā novērtējuma ziņojumā aplūko arī 
šīs regulas lietderību, pievienoto vērtību, 
vienkāršotās un racionalizētās struktūras 
darbību, iekšējo un ārējo saskaņotību, kā 
arī tās mērķu turpmāko nozīmību.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
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II pielikums – A daļa – 4. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) ierobežot mežu izciršanu un 
veicināt meža tiesību aktu ieviešanu, 
pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) un 
apkarot nelikumīgu mežizstrādi, 
nelikumīgu kokmateriālu un koksnes 
izstrādājumu tirdzniecību;

(j) apturēt mežu izciršanu un veicināt 
meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un 
tirdzniecību (FLEGT) un apkarot 
nelikumīgu mežizstrādi, nelikumīgu 
kokmateriālu un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecību; atbalstīt sarunas par 
brīvprātīgajiem partnerības nolīgumiem 
un to īstenošanu;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicināt un stiprināt 
multilaterālismu, ilgstpējīgu ekonomisko 
sadarbību, starptautiskās tirdzniecības un 
ieguldījumu attiecības, kā arī Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikumus 
un principus;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 5. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) atbalstīt reģionālās integrācijas 
programmu un optimālu tirdzniecības 
politiku un atbalstīt ES un tās partneru 
savstarpējo tirdzniecības nolīgumu 
konsolidāciju un īstenošanu;

(n) atbalstīt reģionālās integrācijas 
programmu un optimālu tirdzniecības 
politiku, kas sekmē iekļaujošu un 
ilgtspējīgu attīstību, un atbalstīt ES un tās 
partneru savstarpējo tirdzniecības 
nolīgumu konsolidāciju un īstenošanu;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
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II pielikums – A daļa – 5. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) veicināt taisnīgu, ilgtspējīgu un 
netraucētu piekļuvi ieguves nozarēm.

(s) nodrošināt taisnīgu un ilgtspējīgu 
piekļuvi ieguves nozarēm.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. iedaļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ierobežot dabas resursu 
izmantošanu konfliktu finansēšanai un 
atbalstīt to, ka ieinteresētās personas šos 
nosacījumus ievēro, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā Kimberli procesa 
sertifikācijas sistēma un iekļaujot tās, kas 
attiecas uz [ES regulu par konflikta zonās 
iegūtiem izrakteņiem], jo īpaši attiecībā uz 
dabas resursu ražošanas un tirdzniecības 
efektīvām iekšzemes pārbaudēm;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. iedaļa – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Veicināt Savienības centienus 
panākt spīdzināšanā un nāvessoda izpildē 
izmantotu preču tirdzniecības aizliegumu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. iedaļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Veicināt efektīvas daudzpusējas 
attiecības un stratēģiskas partnerības, 

– Veicināt efektīvas daudzpusējas 
attiecības un stratēģiskas partnerības, 
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palīdzēt nostiprināt starptautisko, reģionālo 
un valsts sistēmu spējas , lai veicinātu un 
aizsargātu cilvēktiesības, demokrātiju un 
tiesiskumu. Tiks pastiprinātas stratēģiskās 
partnerības, īpašu uzmanību pievēršot 
cilvēktiesību komisāra birojam (OHCHR), 
Starptautiskajai krimināltiesai (ICC) un 
attiecīgajiem reģionālajiem un valstu 
cilvēktiesību mehānismiem. Turklāt 
programma veicina izglītību un pētniecību 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā, tostarp 
izmantojot Globālo programmu 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā.

palīdzēt nostiprināt starptautisko, reģionālo 
un valsts sistēmu spējas un radīt iespējas 
vietējiem dalībniekiem, lai veicinātu un 
aizsargātu cilvēktiesības, demokrātiju un 
tiesiskumu. Partnerības cilvēktiesību jomā 
koncentrēsies uz cilvēktiesību valsts un 
starptautiskās struktūras stiprināšanu, 
tostarp atbalstot daudzpusējās attiecības, 
jo ir būtiski panākt cilvēktiesību komisāra 
biroja (OHCHR), Starptautiskās 
krimināltiesas (ICC) un attiecīgo 
reģionālo un valstu cilvēktiesību 
mehānismu neatkarību un efektivitāti. 
Jāturpina atbalsts izglītībai un pētniecībai 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā, tostarp 
atbalstot Globālo programmu cilvēktiesību 
un demokrātijas jomā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. iedaļa – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atbalstīt PTO modernizāciju, lai 
palielinātu gan tās efektivitāti, gan 
leģitimitāti;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. iedaļa – A daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniegt ieguldījumu pasaules mēroga 
programmā par pienācīgu darbu, jo īpaši 
globālajās vērtības ķēdēs, un uzlabot 
zināšanas par efektīvu nodarbinātības 
politiku, kas atbilst darba tirgus 
vajadzībām, tostarp PIA un mūžizglītībai;

(b) (Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
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III pielikums – 4. iedaļa – C daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot uzņēmējdarbības vidi un 
investīciju klimatu, atbalstīt uzlabotu 
publiskā un privātā sektora dialogu un 
veidot mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu spējas;

(b) uzlabot uzņēmējdarbības vidi un 
investīciju klimatu, atbalstīt uzlabotu 
publiskā un privātā sektora dialogu un 
veidot mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu spējas, tostarp šo uzņēmumu 
internacionalizāciju;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. iedaļa – C daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt Savienības tirdzniecības 
politiku un tirdzniecības nolīgumus un to 
īstenošanu; un uzlabot partnervalstu tirgu 
pieejamību un veicināt tirdzniecības, 
investīciju un uzņēmējdarbības iespējas 
Savienības uzņēmumiem, vienlaikus 
likvidējot šķēršļus tirgus pieejamībai un 
investīcijām;

(c) atbalstīt Savienības tirdzniecības 
politikas instrumentu un tirdzniecības 
nolīgumu īstenošanu, cenšoties uzlabot 
ilgtspējīgu attīstību, ekonomikas 
diversifikāciju un piekļuvi Savienības 
tirgum, kā arī cenšoties atvieglot piekļuvi 
klimatam labvēlīgām tehnoloģijām un 
intelektuālajam īpašumam;
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