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Grozījums Nr. 1
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Austrumu partnerība 
(AP) ir nozīmīgs ES kaimiņattiecību 
politikas elements un ka tās mērķis ir 
panākt, ka notiek politiskas tikšanās, 
nodrošināt tālāku ekonomisko integrāciju 
un izveidot platformu kopīgu problēmu 
risināšanai;

1. uzsver, ka Austrumu partnerība 
(AP) ir nozīmīgs ES kaimiņattiecību 
politikas elements un ka tās mērķis ir 
panākt, ka notiek politiskas tikšanās, 
nodrošināt tālāku ekonomisko integrāciju 
un izveidot platformu kopīgu problēmu, 
tostarp ilgtspējīgas attīstības jomā, 
risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Urmas Paet, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Austrumu partnerība 
(AP) ir nozīmīgs ES kaimiņattiecību 
politikas elements un ka tās mērķis ir 
panākt, ka notiek politiskas tikšanās, 
nodrošināt tālāku ekonomisko integrāciju 
un izveidot platformu kopīgu problēmu 
risināšanai;

1. uzsver, ka Austrumu partnerība 
(AP) ir nozīmīgs ES kaimiņattiecību 
politikas elements un ka tās mērķis ir 
panākt, ka notiek politiskas tikšanās, 
nodrošināt tālāku ekonomisko integrāciju, 
sekmēt labklājību un izveidot platformu 
kopīgu problēmu risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Urmas Paet, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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1.a uzsver, ka AP valstis ir svarīgi 
Eiropas Savienības partneri un ka tas 
attiecas arī uz tirdzniecību; norāda, ka šīs 
sešas valstis kopā ir 10. lielākais ES 
tirdzniecības partneris, savukārt ES ir 
galvenā Gruzijas, Ukrainas, Moldovas un 
Azerbaidžānas tirdzniecības partnere un 
otrā svarīgākā Armēnijas un Baltkrievijas 
tirdzniecības partnere; norāda, ka to 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
(DCFTA) valstu uzņēmumu skaits, kuri 
eksportē uz ES, kopš 2015. gada ir 
ievērojami palielinājies: Gruzijā – par 
35 %, Moldovā – par 40 % un Ukrainā – 
par 26 %; norāda, ka ir palielinājušies arī 
tirdzniecības apjomi: par 12 % ar 
Armēniju, par 28 % ar Azerbaidžānu un 
par 16 % ar Baltkrieviju; norāda, ka 
iepriekš minētie skaitļi liecina par ES un 
Austrumu partnerības valstu pieaugošo 
praktisko sadarbību; norāda, ka ES ir 
nozīmīgs līdzekļu devējs un ieguldītājs 
austrumu kaimiņreģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Urmas Paet, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Austrumu partnerība 
piedāvā stabilu satvaru daudzpusējai un 
divpusējai sadarbībai;

2. uzsver, ka Austrumu partnerība 
piedāvā stabilu satvaru daudzpusējai un 
divpusējai sadarbībai; uzsver, ka 
saspringtās globālās tirdzniecības vides 
dēļ ir svarīga ES un AP valstu cieša 
sadarbība ar līdzīgi domājošām valstīm un 
starptautiskām organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Markéta Gregorová
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu ekonomisko 
integrāciju un ka kopējais mērķis joprojām 
ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
paver tirgus, piemēram, uzņēmējdarbības 
attīstībā, lielākā savienotībā un digitālajā 
ekonomikā; aicina AP valstis finansēt 
nepieciešamās reformas un vēl vairāk 
padziļināt attiecības ar ES;

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu ekonomisko 
integrāciju un ka kopējais mērķis joprojām 
ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
paver tirgus, piemēram, uzņēmējdarbības 
attīstībā, lielākā savienotībā un digitālajā 
ekonomikā, kā arī publiskajā iepirkumā 
un enerģētikā; uzsver, ka projektiem 
enerģētikas nozarē, jo īpaši tiem, kuros 
iesaistīta EIB, ERAB un citas publiskās 
finanšu iestādes, būtu jāatbilst klimata 
mērķiem un ES tiesību aktiem vides jomā, 
jo īpaši attiecībā uz apspriešanos par 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
aizsargājamām teritorijām tādu projektu 
sakarā, kuri ietekmē aizsargājamās 
teritorijas, bioloģisko daudzveidību un 
vides aizsardzību, tostarp ņemot vērā 
vietējo kopienu viedokļus, un uzsver 
nepieciešamību piešķirt augstu prioritāti 
AP reģionam saskaņā ar ES 
savienojamības stratēģiju; aicina AP 
valstis finansēt nepieciešamās reformas un 
vēl vairāk padziļināt gan divpusējās, gan 
daudzpusējās attiecības ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu ekonomisko 
integrāciju un ka kopējais mērķis joprojām 
ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
paver tirgus, piemēram, uzņēmējdarbības 
attīstībā, lielākā savienotībā un digitālajā 

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu sociālo un 
ekonomisko integrāciju un ka kopējais 
mērķis joprojām ir iekļaujoša ekonomikas 
attīstība; uzskata, ka šajā nolūkā ir svarīgi 
veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
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ekonomikā; aicina AP valstis finansēt 
nepieciešamās reformas un vēl vairāk 
padziļināt attiecības ar ES;

paver tirgus, piemēram, attīstīt MVU 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, piekļuvi 
pakalpojumiem, lielāku savienotību un 
digitālo ekonomiku; aicina AP valstis un 
Savienību sadarboties, finansējot 
nepieciešamās reformas, kas var vēl vairāk 
padziļināt savstarpējās attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mihai Tudose

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu ekonomisko 
integrāciju un ka kopējais mērķis joprojām 
ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
paver tirgus, piemēram, uzņēmējdarbības 
attīstībā, lielākā savienotībā un digitālajā 
ekonomikā; aicina AP valstis finansēt 
nepieciešamās reformas un vēl vairāk 
padziļināt attiecības ar ES;

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir 
pastiprināt AP valstu ekonomisko 
integrāciju un ka kopējais mērķis joprojām 
ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko 
paver tirgus, piemēram, uzņēmējdarbības 
attīstībā, uzlabotā digitālajā ekonomikā un 
savienotībā, jo īpaši enerģētikas un 
transporta infrastruktūrā; aicina AP 
valstis finansēt nepieciešamās reformas un 
vēl vairāk padziļināt attiecības ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Urmas Paet, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas 
problēmas ir augsts korupcijas līmenis, 
krāpšana banku nozarē, oligarhu ietekme, 
ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina 
AP valstis uzlabot tiesiskumu, novērst šīs 
problēmas un apkarot nelikumīgu 
tirdzniecību;

4. norāda, ka Austrumu partnerības 
valstīs bažas rada tādi jautājumi kā augsts 
korupcijas līmenis, krāpšana banku nozarē, 
oligarhu ietekme, ēnu ekonomika un slikta 
pārvaldība; aicina AP valstis uzlabot 
tiesiskumu, novērst šīs problēmas un 
apkarot nelikumīgu tirdzniecību; uzsver, ka 
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tiesu iestāžu reformu turpināšanai, 
korupcijas līmeņa samazināšanai, ES 
standartu piemērošanai, konkurences 
nodrošināšanai un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu lielāku noteiktību un drošību 
ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
ieguldītājiem, un tādējādi palielinātu 
ieguldījumus un labāk izmantotu visu 
ekonomikas attīstības potenciālu; norāda, 
ka asociācijas nolīgumi un padziļināti un 
visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi 
(AN/DCFTA) ar Gruziju, Moldovu un 
Ukrainu, kā arī Visaptverošs un 
pastiprināts partnerības nolīgums (CEPA) 
ar Armēniju kalpo kā reformu ceļveži;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Mihai Tudose

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas 
problēmas ir augsts korupcijas līmenis, 
krāpšana banku nozarē, oligarhu ietekme, 
ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina 
AP valstis uzlabot tiesiskumu, novērst šīs 
problēmas un apkarot nelikumīgu 
tirdzniecību;

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas 
problēmas ir augsts korupcijas līmenis, 
krāpšana banku nozarē, oligarhu ietekme, 
ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina 
AP valstis uzlabot tiesiskumu, novērst šīs 
problēmas un apkarot nelikumīgu 
tirdzniecību; mudina īstenot Eiropas 
politiku, lai atbalstītu AP valstis 
pārvaldības kvalitātes uzlabošanā un 
sabiedrības modernizēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas 
problēmas ir augsts korupcijas līmenis, 
krāpšana banku nozarē, oligarhu ietekme, 
ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina 
AP valstis uzlabot tiesiskumu, novērst šīs 
problēmas un apkarot nelikumīgu 
tirdzniecību;

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas 
problēmas ir augsts korupcijas līmenis, 
krāpšana banku nozarē, oligarhu ietekme, 
ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina 
AP valstis uzlabot tiesiskumu, novērst šīs 
problēmas un apkarot nelikumīgu 
tirdzniecību; aicina AP valstis garantēt 
cilvēktiesību un demokrātijas pilnīgu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu 
(DCFTA), visaptverošu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu, kā arī 
partnerības un sadarbības nolīgumu starp 
AP valstīm un ES nozīmi un to, cik svarīgi 
ir tos īstenot pilnībā; aicina ES atbalstīt to 
īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, 
lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas 
attīstību un atbalstītu ekonomikas 
reformas, kā arī nozīmīgas reformas banku 
un finanšu nozarē, kuru mērķis ir apkarot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 
mudina ES nodrošināt, ka DCFTA nav 
pretrunā klimata mērķiem un iniciatīvām, 
kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa;

5. uzsver padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu 
(DCFTA), visaptverošu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu, kā arī 
partnerības un sadarbības nolīgumu starp 
AP valstīm un ES nozīmi un to, cik svarīgi 
ir tos īstenot pilnībā; aicina ES cieši 
uzraudzīt un atbalstīt to īstenošanu, 
sniedzot koordinētu palīdzību, lai veicinātu 
ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un 
atbalstītu ekonomikas reformas, kā arī 
nozīmīgas reformas banku un finanšu 
nozarē, kuru mērķis ir apkarot nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas; mudina ES 
nodrošināt, ka DCFTA nav pretrunā 
klimata mērķiem un iniciatīvām, kas ir daļa 
no Eiropas zaļā kursa; atgādina, ka 
DCFTA vienmēr ir jāietver spēcīgas, 
saistošas un izpildāmas nodaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, kurās pilnībā 
ievērotas starptautiskās saistības, jo īpaši 
Parīzes nolīgums, un kuras atbilst PTO 
noteikumiem; uzsver, ka ir svarīgi sniegt 
ES palīdzību AP valstīm, lai palīdzētu tām 
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sasniegt minētos mērķus; sagaida, ka 
tirdzniecības attiecību padziļināšana ar 
ES, pamatojoties uz DCFTA un lielākām 
tirdzniecības plūsmām īstermiņā, palīdzēs 
novērst pēkšņu ekonomikas lejupslīdi AP 
valstīs un ka tam varētu būt labvēlīga 
ietekme ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu 
(DCFTA), visaptverošu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu, kā arī 
partnerības un sadarbības nolīgumu starp 
AP valstīm un ES nozīmi un to, cik svarīgi 
ir tos īstenot pilnībā; aicina ES atbalstīt to 
īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, 
lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas 
attīstību un atbalstītu ekonomikas 
reformas, kā arī nozīmīgas reformas banku 
un finanšu nozarē, kuru mērķis ir apkarot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 
mudina ES nodrošināt, ka DCFTA nav 
pretrunā klimata mērķiem un iniciatīvām, 
kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa;

5. uzsver padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu 
(DCFTA), visaptverošu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu, kā arī 
partnerības un sadarbības nolīgumu starp 
AP valstīm un ES nozīmi un to, cik svarīgi 
ir tos īstenot pilnībā; aicina ES atbalstīt to 
īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas IAM 
sasniegšanu līdz 2030. gadam, tostarp 
ekonomikas attīstību un atbalstītu 
ekonomikas reformas, kā arī nozīmīgas 
reformas banku un finanšu nozarē, kuru 
mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas; mudina ES 
nodrošināt, ka DCFTA nav pretrunā 
klimata mērķiem un iniciatīvām, kas ir daļa 
no Eiropas zaļā kursa;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka pakalpojumu 
tirdzniecības līdzsvars ar visām AP 
valstīm ir attīstījies būtiski par labu ES, 
un uzskata, ka šī tirdzniecības 
nelīdzsvarotība nav ilgtspējīga; aicina 
pastiprināt centienus attīstīt modernu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu nozari AP 
valstīs ar vietējo līdzdalību un radīt 
jaunas darba iespējas vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzsver funkcionējošas 
sabiedrisko pakalpojumu nozares nozīmi, 
nodrošinot piekļuvi pakalpojumiem, kas ir 
būtiski gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir svarīgi dažādot 
ekonomiku un atbalstīt MVU, lai attīstītu 
reģiona spēju turpināt inovācijas dažādās 
ekonomikas nozarēs un samazināt 
ekonomisko migrāciju, tostarp IKT 
nozarē, un ka AP valstīs ir jāveic 
ilgtspējīgi un uzticami ieguldījumi, 
izstrādājot stratēģiju ilgtermiņa iesaistei;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
sniegt rūpīgu ex-post ietekmes 
novērtējumu par Savienības un AP valstu 
tirdzniecības un asociācijas nolīgumiem, 
īpašu uzmanību pievēršot AP valstu 
sabiedrības sociālajai un ekonomikas 
attīstībai; aicina Komisiju ietekmes 
novērtējumā iekļaut arī sadaļu, kurā būtu 
atspoguļota to saistību īstenošana, kas 
izriet no Parīzes protokola parakstīšanas, 
un mūsu kopīgie centieni cīņā pret 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
un EĀDD sniegto informāciju attiecībā uz 
2020. gadam izvirzīto 20 mērķu 
sasniegšanu nav panākts progress tādu 
transversālu jautājumu risināšanā kā 
sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, uzlabojumi dzimumu 
līdztiesības un nediskriminācijas jomā, 
digitālo tirgu saskaņošana, 
energoefektivitātes uzlabošana un 
atjaunojamo energoresursu izmantošana, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, atbalsts videi un 
pielāgošanās klimata pārmaiņām; 
norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt 
virzību šajās jomās, lai panāktu stabilas 
ekonomiskās un tirdzniecības attiecības 
un novērstu ārējo satricinājumu situāciju 
ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgs ieguldījums 
kaimiņvalstu stabilizācijā ir tāda ES 
makrofinansiālā palīdzība, kuras 
saņemšanai izvirzīti nosacījumi, un 
sagaida, ka kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentā tiks nodrošināta šādas 
palīdzības turpinātība.

6. uzsver, cik svarīgs ieguldījums 
kaimiņvalstu stabilizācijā ir tāda ES 
makrofinansiālā palīdzība, kuras 
saņemšanai izvirzīti nosacījumi, un 
sagaida, ka kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentā tiks nodrošināta šādas 
palīdzības turpinātība; norāda, ka nolūkā 
izvairīties no neparedzamības, kas būtu 
negatīvs politiskais signāls, ir svarīgi 
nodrošināt stabilu finansējumu Austrumu 
partnerībai; uzskata, ka ekonomikas 
reformas un sadarbība migrācijas jomā 
nav pietiekami kritēriji; aicina Komisiju 
par prioritāti izvirzīt politiskās reformas, 
nevis ekonomikas stabilizāciju, un uzsvērt 
demokratizācijas nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Austrumu partnerībā ir 
svarīgi īstenot mērķtiecīgas jaunatnes 
programmas, lai uzlabotu jauniešu 
situāciju darba tirgū, radītu pienācīgas 
kvalitātes darbvietas un sekmētu 
mobilitāti un ciklisku migrāciju, nevis 
neatgriezenisku ekonomisko emigrāciju; 
šajā sakarībā norāda, ka spēcīgāka 
izaugsme IKT nozarē un vērienīgi 
infrastruktūras projekti veicinās lielāku 
savienotību ar ES un minēto sešu valstu 
starpā; uzsver, ka nolūkā risināt 
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ekonomiskās emigrācijas problēmas 
kaimiņvalstīs ir jāsniedz atbalsts MVU un 
jāstiprina digitālās prasmes un turpmāka 
inovācija IKT nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Eiropas Komisijai ir 
jāsniedz papildu tehniskais atbalsts 
austrumu partnervalstīm, uzlabojot ārējo 
investīciju satvaru, jo īpaši saistībā ar 
prognozējamību, noteiktību un investoru 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Urmas Paet, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina ES turpināt atbalstīt 
reformas AP valstīs, sniedzot tehnisku un 
finansiālu palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju izpētīt iespēju 
paplašināt nozaru sadarbību, jo īpaši 
attiecībā uz ieguldījumiem MVU un 
vietējā tirgus kapitalizāciju, izglītību un 
pētniecību, inovāciju un digitalizāciju, kā 
arī videi draudzīgām un nekaitīgām 
tehnoloģijām, nolūkā apmainīties ar 
zinātību un paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka Eiropas Komisijai ir 
jāpaplašina sadarbība ar mūsu austrumu 
partnervalstīm, lai stiprinātu pilsoniskās 
sabiedrības lomu tirdzniecības nolīgumu 
un attiecību uzraudzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina palielināt aizdevumus, 
izmantojot specializētas, uz reģioniem 
orientētas aizdevumu programmas, ko 
īsteno EIB un citas starptautiskas finanšu 
iestādes.

Or. en
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