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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienības paplašināšanās politika 
ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā un
stabilitātē. Tā nodrošina plašākas 
ekonomiskās un tirdzniecības iespējas, kas 
sniedz abpusēju ieguvumu gan Savienībai, 
gan valstīm, kuras vēlas kļūt par tās 
dalībvalstīm. Potenciālās dalības 
Savienībā iespējai piemīt transformējoša 
ietekme, un tā rada pozitīvas izmaiņas 
demokrātijā, politikā, ekonomikā un 
sabiedrībā.

(5) Savienības paplašināšanās politika 
ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā,
stabilitātē un labklājībā. Tā nodrošina 
plašākas ekonomiskās un tirdzniecības 
iespējas, kas sniedz abpusēju ieguvumu 
gan Savienībai, gan valstīm, kuras vēlas 
kļūt par tās dalībvalstīm. Iespējai kļūt par 
Savienības dalībvalsti piemīt spēcīga 
transformējoša ietekme, un tā sekmē
pozitīvas demokrātiskas, politiskas, 
ekonomiskas, sociālas un vides 
pārmaiņas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Komisija savā paziņojumā 
“Ticama paplašināšanās perspektīva 
Rietumbalkāniem un padziļināta ES 
iesaiste šajā reģionā”16 atkārtoti 
apstiprināja noteiktas, uz sasniegumiem 
balstītas Rietumbalkānu izredzes dalībai 
ES. Tas ir spēcīgs pamudinājums visam 
Rietumbalkānu reģionam un ES saistību 
apliecinājums attiecībā uz reģiona nākotni 
Eiropā.

(6) Eiropas Komisija savā paziņojumā 
“Ticama paplašināšanās perspektīva 
Rietumbalkāniem un padziļināta ES 
iesaiste šajā reģionā”16 atkārtoti 
apstiprināja noteiktas, uz reformām un 
sasniegumiem balstītas Rietumbalkānu 
izredzes dalībai ES. Tas ir spēcīgs 
pamudinājums visam Rietumbalkānu 
reģionam un ES saistību apliecinājums 
attiecībā uz reģiona nākotni Eiropā.

__________________ __________________
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16 COM(2018) 65 final, pieejams šādā 
tīmekļa vietnē: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/betap
olitical/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, pieejams šādā 
tīmekļa vietnē: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/betap
olitical/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Atbalstam vajadzētu būt 
vērstam galvenokārt uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot pamattiesības un 
veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, 
sociālo iekļaušanu un diskriminācijas 
novēršanu. Palīdzībai būtu arī jāatbalsta 
galvenie principi un tiesības, kas noteikti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā17. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot 
Savienības makroreģionālās stratēģijas.
Palīdzībai būtu arī jāveicina saņēmēju 
ekonomiskā un sociālā attīstība un
ekonomikas pārvaldība, atbalstot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
programmu, tostarp īstenojot reģionālo 
attīstību, lauksaimniecības un lauku 
attīstību, sociālo un nodarbinātības politiku 
un digitālās ekonomikas un sabiedrības 
attīstību, kas atbilst arī pamatiniciatīvai 
“Digitalizācijas programma 
Rietumbalkāniem”.

(7) Palīdzībai vajadzētu tikt sniegtai 
saskaņā ar Savienības noslēgtajiem 
nolīgumiem ar I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem. Palīdzībai vajadzētu būt 
vērstai, no vienas puses, uz palīdzību 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem 
stiprināt demokrātiskās iestādes un 
tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 
valsts pārvaldi, ievērot plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un pamata cilvēktiesības, jo īpaši 
minoritāšu tiesības, ievērot un veicināt 
darba ņēmēju tiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību, iecietību, sociālo 
iekļaušanu un diskriminācijas novēršanu, 
kā arī atbalstu galvenajiem principiem un 
tiesībām, kas noteikti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā17. No otras puses, sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt minēto 
saņēmēju centieni sekmēt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo attīstību, kā arī 
reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu 
sadarbību, pakāpeniski pieņemot 
attiecīgos ES politikas virzienus un 
praksi, jo īpaši kohēzijas politikas jomā, 
sniedzot ieguldījumu arī Savienības 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanā.
Turklāt ar IPA III būtu jāveicina arī 
saņēmēju ekonomikas pārvaldība, atbalstot 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes programmu, tostarp īstenojot
daudzgadu programmas, ar kurām 
veicina reģionālo attīstību, 
lauksaimniecības un lauku attīstību, sociālo 
un nodarbinātības politiku un digitālās 
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ekonomikas un sabiedrības attīstību, kas 
atbilst arī pamatiniciatīvai “Digitalizācijas 
programma Rietumbalkāniem”.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienībai būtu jāsniedz atbalsts 
pārejai uz tādu pievienošanos, kas, 
pamatojoties uz pieredzi, dotu ieguvumu 
I pielikumā uzskaitītajiem saņēmējiem. 
Šajā sadarbībā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tās pieredzes apmaiņai, kuru 
dalībvalstis guvušas reformu procesā.

(8) Savienībai būtu jāsniedz atbalsts 
pārejai uz tādu pievienošanos un dalību 
ES kohēzijas politikā pēc pievienošanās, 
kas dotu ieguvumu I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, pamatojoties 
uz Savienības dalībvalstu pieredzi un 
pienācīgi ņemot vērā minēto saņēmēju 
konkrēto situāciju. Šajā sadarbībā īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tās pieredzes un 
labākās prakses apmaiņai, kuru 
dalībvalstis un I pielikumā uzskaitītie 
saņēmēji guvuši reformu procesā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt 
sadarbību migrācijas, tostarp robežu 
pārvaldības, jomā, nodrošinot piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai, apmainoties ar 
informāciju, stiprinot migrācijas sniegtos 
ieguvumus attīstībai, atvieglinot likumīgo 
migrāciju un darbaspēka migrāciju, 
pastiprinot robežkontroli un turpinot mūsu 
centienus cīņā pret neatbilstīgo migrāciju, 
cilvēku tirdzniecību un migrantu 
kontrabandu.

(10) Ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt 
sadarbību migrācijas, tostarp robežu 
pārvaldības, jomā, nodrošinot piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai, apmainoties ar 
informāciju, stiprinot migrācijas sniegtos 
ieguvumus attīstībai, atvieglinot likumīgo 
migrāciju un darbaspēka migrāciju, 
pastiprinot robežkontroli, darot pieejamu 
humāno palīdzību un turpinot mūsu 
centienus cīņā pret neatbilstīgo migrāciju, 
cilvēku tirdzniecību, migrantu kontrabandu
un citiem noziedzīgu nodarījumu veidiem.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tiesiskuma stiprināšana, tostarp 
cīņa pret korupciju un organizēto 
noziedzību, un laba pārvaldība, tostarp 
valsts pārvaldes reforma, joprojām ir 
galvenie uzdevumi lielākajai daļai 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju, un 
minētajiem saņēmējiem tie ir būtiski, lai 
tuvinātos Savienībai un vēlāk pilnvērtīgi 
uzņemtos ES dalībvalsts pienākumus. 
Ņemot vērā to, ka minētajās jomās veiktās 
reformas noris ilgākā termiņā un ka ir 
jāgūst manāmi rezultāti, saskaņā ar šo 
regulu sniegtai finansiālajai palīdzībai 
iespējami īsā laikā būtu jāapmierina 
I pielikumā uzskaitīto saņēmēju vajadzības.

(11) Tiesiskuma stiprināšana, tostarp 
cīņa pret korupciju un organizēto 
noziedzību, un laba pārvaldība, tostarp 
valsts pārvaldes reforma un administratīvo 
spēju uzlabošana, joprojām ir galvenie 
uzdevumi lielākajai daļai I pielikumā 
uzskaitīto saņēmēju, un minētajiem 
saņēmējiem tie ir būtiski, lai tuvinātos 
Savienībai un vēlāk pilnvērtīgi uzņemtos 
ES dalībvalsts pienākumus. Ņemot vērā to, 
ka minētajās jomās veiktās reformas noris 
ilgākā termiņā un ka ir jāgūst manāmi 
rezultāti, saskaņā ar šo regulu sniegtai 
finansiālajai palīdzībai iespējami īsā laikā 
būtu jāapmierina I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju vajadzības.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību un klimata pārmaiņām, un 
jāpielāgojas Savienības centieniem risināt 
minētos jautājumus. Atspoguļojot to, cik 
svarīgi ir risināt klimata pārmaiņu 
problemātiku, saskaņā ar ES apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM) šai programmai 
vajadzētu palīdzēt rīcību klimata politikas 
jomā integrēt Savienības politikā un 
sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
25 % no ES budžeta izdevumiem jāatbalsta 
klimata jomas mērķu sasniegšana. 
Paredzams, ka saskaņā ar šo programmu 

(13) Regulas I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem ir jābūt labāk sagatavotiem 
risināt globālās problēmas, piemēram, 
problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
attīstību, vides aizsardzību un klimata 
pārmaiņām, jābūt gataviem pieņemt ES 
aprites ekonomikas modeli un jāpielāgojas 
Savienības centieniem risināt minētos 
jautājumus. Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ilgtspējīgas attīstības mērķus 
(IAM) šai programmai vajadzētu palīdzēt 
rīcību klimata politikas jomā integrēt 
Savienības politikā un sasniegt kopējo 
mērķi, kurš paredz, ka 25 % no ES budžeta 
izdevumiem jāatbalsta klimata jomas 
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veiktās darbības 16 % no programmas 
kopējā finansējuma ļaus novirzīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Sagatavojot un 
īstenojot programmu, tiks apzinātas 
attiecīgās darbības, un šīs programmas 
kopējais ieguldījums būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

mērķu sasniegšana. Paredzams, ka saskaņā 
ar šo programmu veiktās darbības 16 % no 
programmas kopējā finansējuma ļaus 
novirzīt klimata mērķu sasniegšanai. 
Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un šīs 
programmas kopējais ieguldījums būtu 
jāiekļauj attiecīgajos izvērtēšanas un 
pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība un papildināmība, jo 
īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos. Būtu 
jāveic arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu labāku koordināciju un 
papildināmību, tostarp regulāri 
apspriežoties ar citiem līdzekļu devējiem. 
Vajadzētu palielināt pilsoniskās sabiedrības 
nozīmi — gan programmās, kuras īsteno 
valdības struktūras, gan pilsoniskās 
sabiedrības kā tiešas Savienības palīdzības 
saņēmējas nozīmi.

(16) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina sniegtās palīdzības atbilstība 
prasībām, saskaņotība un papildināmība, jo 
īpaši regulāri apspriežoties un bieži 
apmainoties ar informāciju palīdzības 
sniegšanas cikla dažādos posmos. Būtu 
jāveic arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu labāku koordināciju un 
papildināmību, tostarp regulāri 
apspriežoties ar citiem līdzekļu devējiem. 
Vajadzētu palielināt pilsoniskās sabiedrības 
un vietējo un reģionālo iestāžu lomu, jo 
īpaši reģionos, kas robežojas ar ES, kā arī 
brīvu plašsaziņas līdzekļu un privātā 
sektora lomu, turklāt gan programmās, 
kuras īsteno valdības struktūras, gan kā 
tiešajiem Savienības palīdzības 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 

(19) Pāreja no pirmspievienošanās 
finansējuma tiešas pārvaldības, ko veic 
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Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību.

Komisija, uz netiešu pārvaldību, ko veic 
I pielikumā uzskaitītie saņēmēji, būtu 
jāveic pakāpeniski un ņemot vērā minēto 
saņēmēju attiecīgās spējas. Sniedzot 
palīdzību, būtu jāturpina izmantot 
struktūras un instrumentus, kas 
pirmspievienošanās procesā ir apliecinājuši 
savu vērtību. Turklāt no IPA III būtu 
jāfinansē spēju veidošanas darbības, lai 
izveidotu struktūras, kas pēc 
pievienošanās būs nepieciešamas dalītai 
pārvaldībai, tostarp ar šo struktūru 
starpniecību īstenojot izmēģinājuma 
darbības programmas, kuru mērķis ir 
modelēt ekonomisko un sociālo attīstību 
pēc attiecīgās ES prakses parauga. 
Savienībai būtu jāveicina pieredzes un 
paraugprakses apmaiņa starp 
saņēmējiem, kā arī starp saņēmējiem un 
vienu vai vairākām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Savienībai būtu jācenšas maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, lai 
optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. 
Tas būtu jāpanāk ar Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentu saskaņotību un 
papildināmību, kā arī, veidojot sinerģiju ar 
citām Savienības politikas jomām un 
programmām. Attiecīgā gadījumā tas ietver 
saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību.

(20) Savienībai būtu jācenšas efektīvi 
izmantot pieejamos resursus, lai optimizētu 
savas ārējās darbības ietekmi. Tas būtu 
jāpanāk ar Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentu saskaņotību un papildināmību, 
kā arī, veidojot sinerģiju ar citām 
Savienības politikas jomām un 
programmām. Attiecīgā gadījumā tas ietver 
saskaņotību un papildināmību ar 
makrofinansiālo palīdzību un ES 
makroreģionālajām stratēģijām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai maksimāli palielinātu apvienoto 
pasākumu ietekmi kopīga mērķa 
sasniegšanai, šai regulai būtu jāspēj dot 
ieguldījumu saskaņā ar citām programmām 
veiktās darbībās, ja vien ar ieguldījumu 
netiek segtas vienas un tās pašas izmaksas.

(21) Lai maksimāli palielinātu apvienoto 
pasākumu ietekmi kopīga mērķa 
sasniegšanai, šai regulai būtu jāspēj dot 
ieguldījumu saskaņā ar citām ES 
programmām veiktās darbībās, ja vien ar 
ieguldījumu netiek segtas vienas un tās 
pašas izmaksas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju izpildīt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 125. 
panta 1. punktā.

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju izpildīt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
efektīvus rezultātus, jo īpaši ņemot vērā 
kontroles izmaksas, administratīvo slogu 
un sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 125. 
panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ārējās darbības bieži vien tiek 
īstenotas ļoti nestabilā vidē, kur 
nepieciešams pastāvīgi un ātri pielāgoties 
Savienības partneru mainīgajām 
vajadzībām un pasaules mēroga 
problēmām, piemēram, tādām ka
cilvēktiesības, demokrātija un laba 
pārvaldība, drošība un stabilitāte, klimata 
pārmaiņas un vide, kā arī neatbilstīga 

(26) Ārējās darbības bieži vien tiek 
īstenotas ļoti nestabilā vidē, kur 
nepieciešams pastāvīgi un ātri pielāgoties 
Savienības partneru mainīgajām 
vajadzībām un pasaules mēroga 
problēmām, piemēram, tādām kā
cilvēktiesības, demokrātija un laba 
pārvaldība, drošība un stabilitāte, klimata 
pārmaiņas un vide, dabas katastrofas, kā 
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migrācija un tās pamatcēloņi. Tādējādi, lai 
paredzamības principu saskaņotu ar 
vajadzību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām, ir jāpielāgo programmu 
finansiālā īstenošana. Lai palielinātu 
Savienības spēju reaģēt uz neparedzētām 
vajadzībām, vienlaikus ievērojot principu 
par Savienības budžeta ikgadēju 
noteikšanu, šajā regulā būtu jāsaglabā 
iespēja piemērot elastību, kas jau ir atļauta 
saskaņā ar Finanšu regulu, attiecībā uz 
citām politikas jomām, proti, piešķirto 
līdzekļu pārnesumus un atkārtotu 
piešķiršanu ar mērķi nodrošināt ES 
līdzekļu efektīvu izmantošanu gan attiecībā 
uz ES pilsoņiem, gan I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, tādējādi 
maksimāli palielinot ES līdzekļus, kas 
pieejami ES ārējās darbības pasākumiem.

arī neatbilstīga migrācija un tās 
pamatcēloņi. Tādējādi, lai paredzamības 
principu saskaņotu ar vajadzību ātri reaģēt 
uz jaunām vajadzībām, ir jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu Savienības spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, vienlaikus 
ievērojot principu par Savienības budžeta 
ikgadēju noteikšanu, šajā regulā būtu 
jāsaglabā iespēja piemērot elastību, kas jau 
ir atļauta saskaņā ar Finanšu regulu, 
attiecībā uz citām politikas jomām, proti, 
piešķirto līdzekļu pārnesumus un atkārtotu 
piešķiršanu ar mērķi nodrošināt ES 
līdzekļu efektīvu izmantošanu gan attiecībā 
uz ES pilsoņiem, gan I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem, tādējādi 
maksimāli palielinot ES līdzekļus, kas 
pieejami ES ārējās darbības pasākumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pārrobežu sadarbības programmas 
ir vispamanāmākās Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta programmas, un 
tās arī ir labi zināmas iedzīvotājiem, 
tādējādi pārrobežu sadarbības 
programmas varētu ievērojami uzlabot ES 
finansēto projektu pamanāmību 
kandidātvalstīs.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ņemot vērā paaugstināto 
korupcijas risku lielos projektos, ir 
vēlams, lai atbalstītie projekti būtu dažāda 
lieluma, īpašu uzmanību pievēršot 



AD\1174308LV.docx 11/31 PE629.571v02-00

LV

maziem projektiem (jo īpaši projektiem, 
kuros izmantota jau pārbaudītā LEADER 
metode), un kuriem būtu jāpiešķir 
prioritāte arī citu iemeslu dēļ (piemēram, 
sakarā ar to ieguldījumu pamanāmības 
veicināšanā).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Dalībvalstīm un I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem un 
ieinteresētajām personām būtu jāvairo 
ieguvumiem saistībā ar Savienības 
finansējumu un attiecīgi jāinformē 
sabiedrība. Komunikācijas un 
pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai 
Savienības rīcību padarītu vietēji 
pamanāmu, un to pamatā vajadzētu būt 
patiesai, precīzai un atjauninātai 
informācijai. Lai šīs prasības būtu 
izpildāmas, kompetentajām iestādēm un 
Komisijai neatbilstības gadījumā būtu 
jāspēj piemērot korektīvus pasākumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem pieņemt un īstenot politiskās, 
institucionālās, tiesiskās, administratīvās, 
sociālās un ekonomiskās reformas, kas 
vajadzīgas, lai šie saņēmēji ievērotu 
Savienības vērtības un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei ar mērķi 
nodrošināt dalību Savienībā, tādējādi 

1. IPA III vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem pieņemt un īstenot politiskās, 
institucionālās, tiesiskās, administratīvās, 
sociālās, vides un ekonomiskās reformas, 
kas vajadzīgas, lai šie saņēmēji ievērotu 
Savienības vērtības un pakāpeniski 
pielāgotos Savienības noteikumiem, 
standartiem, politikai un praksei ar mērķi 
nodrošināt dalību Savienībā, tādējādi 
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veicinot to stabilitāti, drošību un labklājību. veicinot to stabilitāti, drošību un labklājību.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju, 
cilvēktiesību, pamattiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, pilsonisko sabiedrību 
un drošību, kā arī uzlabot migrācijas 
pārvlaldību, tostarp robežu pārvaldību;

(a) stiprināt tiesiskumu, demokrātiju, 
cilvēktiesību, pamattiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, pilsonisko sabiedrību, 
brīvus un neatkarīgus plašsaziņas 
līdzekļus un drošību, kā arī uzlabot 
migrācijas pārvaldību, tostarp robežu 
pārvaldību;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt valsts pārvaldes 
efektivitāti un atbalstīt strukturālās 
reformas un labu pārvaldību visos līmeņos;

(b) pastiprināt valsts pārvaldes 
efektivitāti un pārredzamību, stiprināt 
administratīvās spējas un atbalstīt 
strukturālās reformas un labu pārvaldību 
visos līmeņos — no valsts līdz 
reģionālajam un vietējam līmenim;

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādāt I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju noteikumus, standartus, politiku 
un praksi saskaņā ar Savienības
noteikumiem, standartiem, politiku un 
praksi un veicināt samierināšanu un labas 
kaimiņattiecības, kā arī tiešus personiskus 
kontaktus un saziņu;

(c) izstrādāt I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju noteikumus, standartus, politiku 
un praksi saskaņā ar Savienības
noteikumiem, standartiem, politiku un 
praksi un veicināt samierināšanu, miera 
veidošanu un labas kaimiņattiecības, kā arī 
tiešus personiskus kontaktus un saziņu;
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pastiprināt ekonomisko un sociālo 
attīstību, tostarp izmantojot palielinātu 
savienojamību un reģionālo attīstību, 
lauksaimniecību un lauku attīstību un 
sociālo un nodarbinātības politiku, lai 
pastiprinātu vides aizsardzību, palielinātu
klimatnoturību, paātrinātu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku un attīstītu digitālo 
ekonomiku un sabiedrību.

(d) pastiprināt ekonomisko un sociālo 
attīstību un kohēziju, pamatojoties uz 
Eiropas Savienības attiecīgajiem politikas 
virzieniem un praksi, atbalstot saņēmēju 
sagatavošanos dalībai ES kohēzijas 
politikā pēc pievienošanās, tostarp 
izmantojot daudzgadu darbības 
programmas, kuru mērķis ir uzlabota 
savienojamība un reģionālā attīstība, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
sociālā un nodarbinātības politika, 
stiprināt vides aizsardzību, palielināt
klimatnoturību, paātrināt pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku, attīstīt digitālo 
ekonomiku un sabiedrību, kā arī radīt 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt teritoriālo un pārrobežu 
sadarbību.

(e) atbalstīt teritoriālo, starpreģionālo
un pārrobežu sadarbību.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar [KASSSI regulas] 
20. pantu šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 

2. Saskaņā ar [KASSSI regulas] 
20. pantu šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
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programmas īstenošanai, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām un jebkurām darbībām, kas 
saistītas ar pirmspievienošanās palīdzības 
pēctecības programmas sagatavošanu.

programmas īstenošanai, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām un jebkurām darbībām, kas 
saistītas ar pirmspievienošanās palīdzības 
pēctecības programmas sagatavošanu. 
Turklāt summa, kas līdzvērtīga 4 % no 
IPA III īstenojamo darbību kopējā 
budžeta, būtu jāizmanto tāda paša veida 
darbībām pēc valstu IPA III iestāžu 
iniciatīvas, lai segtu ar plānošanu un 
programmu īstenošanu saistītās 
vajadzības un nodrošinātu administratīvās 
spējas un cilvēkresursus.

Pamatojums

Institucionālās struktūras, kas atbild par IPA, cieš no pastāvīga resursu trūkuma, kad jārisina 
jautājumi saistībā ar cilvēkresursu, organizāciju un politikas virzienu attīstīšanu. Valstu 
budžetos trūkst līdzekļu, valsts pārvaldes reformas tiek īstenotas lēni, un līdz šim IPA 
programmās iekļautie mērķtiecīgie tehniskās palīdzības pasākumi šo problēmu nav 
atrisinājuši. Līdzīgi kā attiecībā uz tehnisko palīdzību kohēzijas politikā IPA iestādēm būtu 
jāgūst labums no automātiski piešķirtiem līdzekļiem, kas paredzēti pārvaldībai un spēju 
veidošanai, un tādējādi varētu īstenot stratēģisku pieeju šim uzdevumam.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Palīdzību saskaņā ar IPA III var 
sniegt tāda veida darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Kohēzijas fondu30, 
Eiropas Sociālo fondu plus31 un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai32.

4. Palīdzību saskaņā ar IPA III var 
sniegt tāda veida darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Kohēzijas fondu30, 
Eiropas Sociālo fondu plus31 un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai32, 
un ko īsteno valsts līmenī, kā arī 
pārrobežu, starptautiskā, starpreģionālā 
vai makroreģionālā kontekstā.

__________________ __________________

30 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 

30 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
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Kohēzijas fondu. Kohēzijas fondu.

31 COM(2018) 382 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka kohēzijas politikas veida intervencei jābūt iespējamai ne 
tikai pārrobežu, bet arī valsts kontekstā — kā daļa no katra atbalsta saņēmēja sagatavošanās 
dalībai ES kohēzijas politikas īstenošanā un ar mērķi piemērot attiecīgo Eiropas praksi 
sociālekonomiskajai attīstībai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. [ERAF]33 sniedz ieguldījumu 
programmās vai pasākumos, kuru mērķis ir 
pārrobežu sadarbība starp I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem un dalībvalstīm. 
Šīs programmas un pasākumus pieņem 
Komisija saskaņā ar 16. pantu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmu 
ieguldījuma summu nosaka saskaņā ar 
[ETS regulas]10. panta 3. punktu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmas pārvalda 
saskaņā ar [ETS regulu].

5. [ERAF]33 sniedz ieguldījumu 
programmās vai pasākumos, kuru mērķis ir 
pārrobežu sadarbība starp I pielikumā 
uzskaitītajiem saņēmējiem un dalībvalstīm. 
Šīs programmas un pasākumus pieņem 
Komisija saskaņā ar 16. pantu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmu 
ieguldījuma summu nosaka saskaņā ar 
[ETS regulas]10. panta 3. punktu. IPA 
pārrobežu sadarbības programmas pārvalda 
saskaņā ar [ETS regulu]. Šīs regulas I 
pielikumā uzskaitītos saņēmējus un to 
vietējās un reģionālās iestādes tiek 
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aicinātas piedalīties sadarbības veidos 
saskaņā ar ETSG regulu.

__________________ __________________

33 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Kohēzijas fondu.

33 COM(2018) 372 final, Priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Kohēzijas fondu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību un dzimumu 
līdztiesību un attiecīgā gadījumā ņem vērā 
ilgtspējīgas attīstības mērķu34 savstarpējo 
saikni, lai veicinātu integrētas darbības, kas 
var radīt papildu ieguvumus un saskaņotā 
veidā sasniegt vairākus mērķus.

2. Šīs regulas ietvaros īstenotajās 
programmās un darbībās integrē klimata 
pārmaiņas, vides aizsardzību, dzimumu 
līdztiesību, kultūras un valodu 
daudzveidību un attiecīgā gadījumā ņem 
vērā ilgtspējīgas attīstības mērķu34

savstarpējo saikni, lai veicinātu integrētas 
darbības, kas var radīt papildu ieguvumus 
un saskaņotā veidā sasniegt vairākus 
mērķus.

__________________ __________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
veic vajadzīgos pasākumus, lai iesaistītu 
vietējās un reģionālās iestādes šīs regulas 
konkrēto mērķu noteikšanā un atlasē.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IPA plānošanas satvarā pienācīgi ņem vērā 
attiecīgās valstu stratēģijas un nozaru 
politiku.

IPA plānošanas satvarā pienācīgi ņem vērā 
attiecīgās ES makroreģionālās, kā arī 
valstu un vietējās stratēģijas un nozaru 
politiku.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palīdzību saskaņā ar IPA III īsteno 
tiešā pārvaldībā vai netiešā pārvaldībā 
atbilstoši Finanšu regulai, izmantojot gada 
vai daudzgadu rīcības plānus un 
pasākumus, kas minēti [KASSSI regulas] 
II sadaļas III nodaļā. Šai regulai piemēro 
[KASSSI regulas] II sadaļas III nodaļu, 
izņemot 24. panta [“Atbilstīgās personas 
un tiesību subjekti”] 1. punktu.

1. Palīdzību saskaņā ar IPA III īsteno 
tiešā pārvaldībā vai netiešā pārvaldībā 
atbilstoši Finanšu regulai, izmantojot gada 
vai daudzgadu rīcības plānus un 
pasākumus, kas minēti [KASSSI regulas] 
II sadaļas III nodaļā. Šai regulai piemēro 
[KASSSI regulas] II sadaļas III nodaļu, 
izņemot 24. panta [“Atbilstīgās personas 
un tiesību subjekti”] 1. punktu. Ja 
finansējumu sniedz ar budžeta atbalstu, 
kā noteikts [KASSSI regulas] 23. panta 
1. punkta (c) apakšpunktā, un izmantojot 
nozares reformu rādītāju līgumus, 
pieejamos IPA III līdzekļus pilnībā 
izmanto attiecīgajā nozarē.

Pamatojums

Ja panākta vienošanās, ka palīdzību sniegs ar nozares budžeta atbalstu, līdzekļi nebūtu 
jānovirza citām politikas jomām, pat ja saskaņotie reformu mērķi sasniedzami ar mazākiem 
ieguldījumiem. Tā vietā visiem IPA III līdzekļiem, kas darīti pieejami, izmantojot šo 
finansēšanas metodi, būtu jāizmanto reformu mērķu sasniegšanai sākotnēji paredzētajā 
politikas jomā.



PE629.571v02-00 18/31 AD\1174308LV.docx

LV

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo regulu rīcības plānus 
var pieņemt uz laikposmu, kas nepārsniedz 
septiņus gadus.

2. Saskaņā ar šo regulu rīcības plānus 
var pieņemt uz laikposmu, kas nepārsniedz 
septiņus gadus. Tas ietver iespēju izstrādāt 
izmēģinājuma daudzgadu darbības 
programmas ekonomikas un sociālajai 
attīstībai pēc ES kohēzijas politikas 
prakses parauga.

Pamatojums

IPA I beigās (aptuveni 2012. gadā )IPA līdzekļu saņēmējiem tika dota iespēja īstenot 
„darbības programmas”, kas tika veidotas pēc ES kohēzijas politikas prakses parauga. 
Saskaņā ar IPA II šī iespēja principā pastāvēja, bet to reti izmantoja. Šo iespēju saglabāt un 
skaidri noteikt IPA III regulas līmenī būtu lietderīgi saistībā gan ar nepieciešamību veikt 
efektīvus ieguldījumus sociālekonomiskajā attīstībā, gan ar gatavošanos kohēzijas politikas 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 3 % no finansējuma indikatīvi 
piešķir pārrobežu sadarbības programmām 
starp I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem un dalībvalstīm atbilstīgi viņu 
vajadzībām un prioritātēm.

1. Līdz 5 % no finansējuma indikatīvi 
piešķir pārrobežu sadarbības programmām 
starp I pielikumā uzskaitītajiem 
saņēmējiem un dalībvalstīm atbilstīgi viņu 
vajadzībām un prioritātēm. Tas ietver 
atbalstu spēju veidošanai vietējā un 
reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja saņēmējs ir pilnībā transponējis 
attiecīgos ES tiesību aktus un ir pierādījis, 
ka pastāv administratīvās spējas, lai 
piemērotu minētos tiesību aktus praksē, 
Eiropas Komisija var nolemt atļaut 
izmantot valstu noteikumus attiecībā uz 
finansējuma pieteikumu atlasi un līgumu 
slēgšanu saskaņā ar IPA III, taču veicot 
ex-post kontroli un nodrošinot iespēju 
atsaukt minēto atļauju sistemātisku 
pārkāpumu gadījumā.

Pamatojums

Nepieciešamība izmantot ES Praktisko rokasgrāmatu (PRAG) IPA ietvaros piešķiramām 
dotācijām un slēdzamiem līgumiem padara īstenošanu daudz sarežģītāku un dārgāku. Tas jo 
īpaši attiecas uz sociālekonomiskās attīstības pasākumiem (piemēram, dotāciju shēmām, 
finanšu instrumentiem utt.). Kopumā PRAG visai ierobežotā apjomā sekmē saņēmēju 
sagatavošanos kohēzijas politikas īstenošanai pēc pievienošanās. Tāpēc, ja saņēmējs ir 
sekmīgi ieviesis attiecīgos ES tiesību aktus, vajadzētu būt iespējai piemērot nevis PRAG, bet 
saskaņotus valstu noteikumus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA UZRAUDZĪBA, NOVĒRTĒŠANA UN 
PAMANĀMĪBA

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzība, revīzija, novērtēšana un 
Savienības finanšu interešu aizsardzība

Uzraudzība, revīzija, novērtēšana, 
pamanāmība un Savienības finanšu 
interešu aizsardzība
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt ikvienā saņēmējvalstī 
Komisija un valstu iestādes kopīgi izveido 
IPA III uzraudzības komiteju, kura 
balstīta uz partnerību un nodrošina 
attiecīgo valsts iestāžu, sociālo partneru, 
akadēmisko aprindu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvju 
līdzsvarotu pārstāvību. Uzraudzības 
komitejas sanāksmes notiek vismaz reizi 
gadā un tajās apspriež:

(a) ierosinātās IPA III prioritātes 
saņēmējvalstī plānošanas procesa 
kontekstā;

(b) īstenošanas gaitu, jebkuras 
problēmas, kas ietekmē IPA III veikumu, 
un veiktos pasākumus to risināšanai;

(c) IPA III ieguldījumu ES 
pievienošanās procesā un ar to saistītajās 
sociālekonomiskajās reformās;

(d) uzraudzības ziņojumus un 
novērtējumus par IPA III darbībām un 
programmām;

(e) komunikācijas un pamanāmības 
darbības;

(f) panākto saistībā ar gatavošanos 
ES kohēzijas politikas īstenošanai pēc 
pievienošanās.

Pamatojums

Atsauce ir uz KASSSI regulas attiecīgo nodaļu, taču tajā nav iekļauti konkrēti noteikumi par 
institucionālu uzraudzības sistēmu. Lai turpinātu un arī attīstītu esošo IPA praksi, minētā 
institucionālā sistēma būtu jāveido ap uzraudzības komiteju un balstoties uz kohēzijas 
politikas praksi, turklāt īpašu uzmanību pievēršot partnerībai ar attiecīgajām valsts 
ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ikviena dalībvalsts un I pielikumā 
uzskaitītie saņēmēji nodrošina no šā 
instrumenta sniegtā atbalsta 
pamanāmību, jo īpaši stratēģiskas 
nozīmes darbībās.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Pamanāmības un komunikācijas 
pasākumos dalībvalstis, iestādes un I 
pielikumā uzskaitītie saņēmēji izmanto 
Eiropas Savienības emblēmu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Saistībā ar šīs regulas ietvaros 
sniegtu atbalstu ikviens I pielikumā 
uzskaitītais saņēmējs izvēlas 
komunikācijas koordinatoru 
pamanāmības un komunikācijas 
pasākumiem. Komunikācijas koordinators 
koordinē komunikācijas un pamanāmības 
pasākumus un sadarbībā ar Komisiju 
praktiski īsteno veicamos pamanāmības 
pasākumus.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Komisija vada komunikācijas 
koordinatoru un Komisijas pārstāvju 
tīklu, lai varētu apmainīties ar 
informāciju par pamanāmības un 
komunikācijas darbībām.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Ja saņēmējs nepilda 5.a, 5.b un 5.c 
punktā noteiktos pienākumus, var anulēt 
līdz 5 % no atbalsta attiecīgajai darbībai.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu darbību. 
Darbību mērķis šajā jomā ir: izveidot 
neatkarīgas, atbildīgas un efektīvas tiesu 
sistēmas, tostarp pārredzamu un uz 
nopelniem balstītu darbā pieņemšanu un 
tiesu iestāžu sadarbību, izvērtēšanas un 
paaugstināšanas sistēmas un efektīvas 
disciplinārās procedūras pārkāpumu 
gadījumos; nodrošināt stabilu sistēmu 
izveidi robežu aizsardzībai, migrācijas 
plūsmu pārvaldībai un patvēruma 
sniegšanai tiem, kam tas vajadzīgs; attīstīt 
efektīvus instrumentus, lai novērstu un 
apkarotu organizēto noziedzību, cilvēku 

(a) Jau agrā posmā izveidot un veicināt 
tādu iestāžu, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, pienācīgu darbību. 
Darbību mērķis šajā jomā ir: izveidot 
neatkarīgas, atbildīgas un efektīvas tiesu 
sistēmas, tostarp pārredzamu un uz 
nopelniem balstītu darbā pieņemšanu un 
tiesu iestāžu sadarbību, izvērtēšanas un 
paaugstināšanas sistēmas un efektīvas 
disciplinārās procedūras pārkāpumu 
gadījumos; nodrošināt stabilu sistēmu 
izveidi robežu aizsardzībai, migrācijas 
plūsmu apturēšanai un patvēruma 
sniegšanai tiem, kam tas vajadzīgs; attīstīt 
efektīvus instrumentus, lai novērstu un 
apkarotu organizēto noziedzību, cilvēku 
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tirdzniecību, migrantu kontrabandu, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju / terorisma finansēšanu un 
korupciju; veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, minoritāšu, tostarp romu, kā 
arī lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
transpersonu un interseksuāļu, tiesības un
pamatbrīvības, tostarp plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un datu aizsardzību.

tirdzniecību, migrantu kontrabandu, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju / terorisma finansēšanu un 
korupciju; veicināt un aizsargāt 
cilvēktiesības, nacionālo, etnisko, 
lingvistisko un citu minoritāšu, tostarp 
romu, tiesības, veicināt un aizsargāt 
kultūras un lingvistisko daudzveidību,
plašsaziņas līdzekļu brīvību un datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Reformēt valsts pārvaldes iestādes 
saskaņā ar valsts pārvaldes principiem. 
Darbību mērķis ir: stiprināt valsts 
pārvaldes reformu satvarus; uzlabot 
stratēģisko plānošanu, kā arī iekļaujošu un 
uz pierādījumiem balstītu politikas un 
tiesību aktu izstrādi; veicināt civildienesta 
profesionalizāciju un depolitizāciju, 
iekļaujot meritokrātijas principus; veicināt 
pārredzamību un pārskatatbildību; uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti un sniegšanu, tostarp 
atbilstīgas administratīvās procedūras un 
uz iedzīvotājiem vērstas e-pārvaldes 
izmantošanu; stiprināt publisko finanšu 
pārvaldību un ticamas statistikas 
sagatavošanu.

(b) Reformēt valsts pārvaldes iestādes 
visos līmeņos saskaņā ar valsts pārvaldes 
principiem. Darbību mērķis ir: stiprināt 
valsts pārvaldes reformu satvarus; uzlabot 
stratēģisko plānošanu, kā arī iekļaujošu un 
uz pierādījumiem balstītu politikas un 
tiesību aktu izstrādi; veicināt civildienesta 
profesionalizāciju un depolitizāciju, 
iekļaujot meritokrātijas principus; veicināt 
pārredzamību un pārskatatbildību; uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti un sniegšanu, tostarp 
atbilstīgas administratīvās procedūras un 
uz iedzīvotājiem vērstas e-pārvaldes 
izmantošanu; stiprināt publisko finanšu 
pārvaldību un ticamas statistikas 
sagatavošanu; nostiprināt decentralizāciju.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 

(c) Stiprināt ekonomikas pārvaldību. 
Darbību mērķis ir atbalstīt dalību 
ekonomisko reformu programmas (ERP) 
procesā un sistemātisku sadarbību ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm attiecībā 
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uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt makroekonomikas 
stabilitāti un atbalstīt progresu ceļā uz 
funkcionējošu tirgus ekonomiku, kas spēj 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjuktūru Savienībā.

uz ekonomikas politikas pamatprincipiem. 
Palielināt spēju stiprināt makroekonomikas 
stabilitāti un atbalstīt progresu ceļā uz 
funkcionējošu tirgus ekonomiku, tostarp 
nostiprinot uzņēmējdarbību, kas spēj 
izturēt konkurences spiedienu un tirgus 
konjuktūru Savienībā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un 
risināt pirmskrīzes un pēckrīzes problēmas, 
tostarp izmantojot agrīno brīdināšanu un uz 
iespējamu konfliktu vērstu risku analīzi; 
veicināt cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu, miera un uzticēšanās 
veidošanas pasākumus, atbalstot spēju 
veidošanu drošības un attīstības atbalstam 
(CBSD).

(d) Stiprināt Savienības un tās partneru 
spēju novērst konfliktus, veicināt mieru un
stabilitāti un risināt pirmskrīzes un 
pēckrīzes problēmas, tostarp izmantojot 
agrīno brīdināšanu un uz iespējamu 
konfliktu vērstu risku analīzi; veicināt
cilvēku savstarpējās attiecības, 
samierināšanu un labas kaimiņattiecības, 
miera un uzticēšanās veidošanas 
pasākumus, atbalstot spēju veidošanu 
drošības un attīstības atbalstam (CBSD); 
sniegt ieguldījumu I pielikumā uzskaitīto 
saņēmēju aizsardzībā un kiberaizsardzībā; 
stiprināt stratēģiskās komunikācijas 
spējas, lai veicinātu sistemātisku 
dezinformācijas atklāšanu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un sociālo partneru 
organizāciju, tostarp I pielikumā minēto 
saņēmēju profesionālo apvienību, spējas un 
veicināt tīklu veidošanos visos līmeņos 
starp Savienībā izvietotām organizācijām 
un starp I pielikumā minētajiem 

(e) Stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, neatkarīgu plašsaziņas 
līdzekļu un sociālo partneru organizāciju, 
tostarp I pielikumā minēto saņēmēju 
profesionālo apvienību, spējas un veicināt 
tīklu veidošanos visos līmeņos starp 
Savienībā izvietotām organizācijām un 
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saņēmējiem, ļaujot tiem iesaistīties efektīvā 
dialogā ar publiskiem un privātiem 
dalībniekiem.

starp I pielikumā minētajiem saņēmējiem, 
ļaujot tiem iesaistīties efektīvā dialogā ar 
publiskiem un privātiem dalībniekiem.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Veicināt vietējo un reģionālo 
pārvaldību un atbalstīt vietējās un 
reģionālās pašvaldības plānošanas un 
pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Stiprināt izglītības, apmācības un 
mūžizglītības kvalitāti visos līmeņos un 
piekļuvi tām, kā arī piedāvāt atbalstu 
kultūras un radošajām nozarēm. Darbību 
mērķis šajā jomā ir: veicināt vienlīdzīgu 
piekļuvi kvalitatīvai agrīnajai pirmsskolas 
izglītībai un aprūpei, pamatizglītībai un 
vidējai izglītībai, uzlabot pamatprasmju 
nodrošināšanu; paaugstināt iegūtā izglītības 
līmeņa rādītājus, samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu un uzlabot skolotāju 
apmācību. Attīstīt profesionālās izglītības 
un apmācības (PIA) sistēmas un veicināt 
mācīšanās darbavietā sistēmas, lai 
atvieglotu pāreju uz darba tirgu; uzlabot 
augstākās izglītības kvalitāti un nozīmību; 
veicināt ar absolventiem saistītas darbības; 
uzlabot piekļuvi mūžizglītībai un atbalstīt 
ieguldījumu izglītības un apmācības 
infrastruktūrā, jo īpaši, lai samazinātu 
teritoriālās atšķirības un veicinātu tādu 
izglītību, kurā nepastāv nošķiršana, tostarp 
izmantojot digitālās tehnoloģijas.

(g) Stiprināt izglītības, apmācības un 
mūžizglītības kvalitāti visos līmeņos un 
piekļuvi tām, kā arī piedāvāt atbalstu 
digitālajām, kultūras un radošajām 
nozarēm. Darbību mērķis šajā jomā ir: 
veicināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai 
agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, 
pamatizglītībai un vidējai izglītībai, uzlabot 
pamatprasmju nodrošināšanu; paaugstināt 
iegūtā izglītības līmeņa rādītājus, 
samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un uzlabot skolotāju 
apmācību. Attīstīt profesionālās izglītības 
un apmācības (PIA) sistēmas un veicināt 
mācīšanās darbavietā sistēmas, lai 
atvieglotu pāreju uz darba tirgu; uzlabot 
augstākās izglītības kvalitāti un nozīmību; 
veicināt ar absolventiem saistītas darbības; 
uzlabot piekļuvi mūžizglītībai un atbalstīt 
ieguldījumu izglītības un apmācības 
infrastruktūrā, jo īpaši, lai samazinātu 
teritoriālās atšķirības un veicinātu tādu 
izglītību, kurā nepastāv nošķiršana, tostarp 
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izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām. Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
standartu efektīvu īstenošanu visā teritorijā. 
Citas svarīgas darbību jomas ir atbalsts 
dzimumu līdztiesībai, nodarbināmības un 
produktivitātes veicināšana, darba ņēmēju 
un uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām, 
ilgtspējīga sociālā dialoga izveide un darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu un darba 
inspekciju, modernizācija un stiprināšana.

(h) Veicināt kvalitatīvu nodarbinātību 
un piekļuvi darba tirgum. Darbību mērķis 
šajā jomā ir: risināt augsta bezdarba līmeņa 
un neaktivitātes problēmas, atbalstot 
ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem (ir sevišķi tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET)), sievietēm, ilgstošiem 
bezdarbniekiem un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām. Ar šiem 
pasākumiem veicina kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un atbalsta darba tiesību un 
standartu efektīvu īstenošanu visā teritorijā. 
Citas svarīgas darbību jomas ir atbalsts 
uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības 
veicināšanai, dzimumu līdztiesībai, 
nodarbināmības un produktivitātes 
veicināšana, darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās pārmaiņām, ilgtspējīga 
sociālā dialoga izveide un darba tirgus 
iestāžu, piemēram, valsts nodarbinātības 
dienestu un darba inspekciju, 
modernizācija un stiprināšana.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) Veicināt sociālo aizsardzību un 
iekļaušanu un apkarot nabadzību. Ar 
darbībām šajā jomā cenšas modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas, lai 
nodrošinātu efektīvu, iedarbīgu un 
atbilstīgu aizsardzību visos mūža posmos, 
sekmējot sociālo iekļaušanu, veicinot 

(i) Veicināt sociālo aizsardzību un 
iekļaušanu un apkarot nabadzību. Ar 
darbībām šajā jomā cenšas modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas, lai 
nodrošinātu efektīvu, iedarbīgu un 
atbilstīgu aizsardzību visos mūža posmos, 
sekmējot sociālo iekļaušanu, veicinot 
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vienlīdzīgas iespējas un novēršot 
nevienlīdzību un nabadzību. Darbību 
mērķis šajā jomā ir arī: iekļaut atstumtas 
kopienas, piemēram, romus; cīnīties pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; uzlabot piekļuvi 
tādiem cenas ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un kvalitatīviem 
pakalpojumiem kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, mājokļi, veselības 
aprūpe, būtiski sabiedriski pakalpojumi un 
ilgtermiņa aprūpe, tostarp modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas.

vienlīdzīgas iespējas un novēršot 
nevienlīdzību un nabadzību. Darbību 
mērķis šajā jomā ir arī: iekļaut atstumtas 
kopienas, piemēram, romus; cīnīties pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, valstspiederības, valodas, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ; 
uzlabot piekļuvi tādiem cenas ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem 
pakalpojumiem kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, mājokļi, veselības 
aprūpe, būtiski sabiedriski pakalpojumi un 
ilgtermiņa aprūpe, tostarp modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) Veicināt viedu, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu, drošu transportu un likvidēt 
sastrēgumu veidošanos svarīgākajās tīkla 
infrastruktūrās, investējot projektos, 
kuriem ir liela Eiropas pievienotā vērtība. 
Ieguldījumu prioritāte būtu jānosaka 
atbilstoši tam, cik lielā mērā tie sekmē 
TEN-T savienojumus ar ES un veicina 
ilgtspējīgu mobilitāti, emisijas 
samazinājumu, pozitīvu ietekmi uz vidi un 
drošu mobilitāti sinerģijā ar reformām, ko 
veicina Transporta kopienas līgums.

(j) Veicināt viedu, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu, drošu transportu un likvidēt 
sastrēgumu veidošanos svarīgākajās tīkla 
infrastruktūrās, investējot projektos, 
kuriem ir liela Eiropas pievienotā vērtība. 
Ieguldījumu prioritāte būtu jānosaka 
atbilstoši tam, cik lielā mērā tie sekmē 
TEN-T savienojumus ar ES, pārrobežu 
savienojumus, veicina ilgtspējīgu 
mobilitāti, emisijas samazinājumu, pozitīvu 
ietekmi uz vidi un drošu mobilitāti 
sinerģijā ar reformām, ko veicina 
Transporta kopienas līgums.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) Uzlabot privātā sektora vidi un 
uzņēmumu konkurētspēju, ietverot
pārdomātu specializāciju kā svarīgāko 

(k) Uzlabot privātā sektora vidi un 
uzņēmumu konkurētspēju un veicināt 
uzņēmējdarbību, tajā skaitā pārdomātu 
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izaugsmes, darba vietu radīšanas un 
kohēzijas virzītāju. Prioritāti piešķir 
projektiem, kuri uzlabo uzņēmējdarbības 
vidi.

specializāciju kā svarīgāko izaugsmes, 
darba vietu radīšanas un kohēzijas 
virzītāju. Prioritāti piešķir projektiem, kuri 
uzlabo uzņēmējdarbības vidi.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) Ieguldīt pārtikas apgādes 
nodrošinājumā un drošībā un uzturēt 
dažādotas un dzīvotspējīgas zemkopības 
sistēmas dinamiskās lauku kopienās un 
lauku rajonos.

(m) Ieguldīt pārtikas apgādes 
nodrošinājumā un drošībā un 
ūdensapgādē, kā arī uzturēt dažādotas un 
dzīvotspējīgas zemkopības sistēmas 
dinamiskās lauku kopienās un lauku 
rajonos.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt pārrobežu nodarbinātību, 
darbaspēka mobilitāti un sociālo un 
kultūras integrāciju, inter alia: integrējot 
pārrobežu darba tirgus, tostarp pārrobežu 
mobilitāti; ar kopīgām vietējās 
nodarbinātības iniciatīvām; sniedzot 
informācijas un konsultatīvus 
pakalpojumus un kopīgu apmācību; 
veicinot dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas; integrējot imigrantu 
kopienas un neaizsargātas grupas; ieguldot 
valsts nodarbinātības dienestos; atbalstot 
ieguldījumu sabiedrības veselības un 
sociālo pakalpojumu jomā;

(a) veicināt pārrobežu nodarbinātību, 
darbaspēka mobilitāti un sociālo un 
kultūras integrāciju, inter alia: integrējot 
pārrobežu darba tirgus, tostarp pārrobežu 
mobilitāti; ar kopīgām vietējās 
nodarbinātības iniciatīvām; sniedzot 
informācijas un konsultatīvus 
pakalpojumus un kopīgu apmācību; 
veicinot dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas; veicinot plurālismu 
un kultūru un valodu daudzveidību; 
integrējot imigrantu kopienas un 
neaizsargātas grupas; ieguldot valsts 
nodarbinātības dienestos; atbalstot 
ieguldījumu sabiedrības veselības un 
sociālo pakalpojumu jomā;
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veicināt tūrismu un kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību;

(e) veicināt tūrismu, sportu un kultūras 
un dabas mantojuma aizsardzību;
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