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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 14
2. apsvērums

(2) Tiekoties Kopenhāgenā 2002. gada 12. 
un 13. decembrī, Eiropadome apstiprināja, 
ka Eiropas Savienības paplašināšanās 
nozīmē būtisku iespēju attīstīt attiecības ar 
kaimiņvalstīm, to pamatā liekot kopīgas 
politiskas un ekonomiskās vērtības un ka 
Eiropas Savienība arī turpmāk apņemas 
nepieļaut jaunu robežlīniju rašanos Eiropā 
un veicināt stabilitāti un labklājību Eiropas 
Savienībā un aiz tās jaunajām robežām.

(2) Tiekoties Kopenhāgenā 2002. gada 12. 
un 13. decembrī, Eiropadome apstiprināja, 
ka Eiropas Savienības paplašināšanās 
nozīmē būtisku iespēju attīstīt attiecības ar 
kaimiņvalstīm, to pamatā liekot kopīgas 
politiskas un ekonomiskās vērtības un ka 
Eiropas Savienība arī turpmāk apņemas 
nepieļaut jaunu robežlīniju rašanos Eiropā 
un veicināt stabilitāti, labklājību un 
ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā un aiz 
tās jaunajām robežām.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 15
4. apsvērums

(4) Ciešās attiecības starp Eiropas Savienību 
un tās kaimiņvalstīm tiks balstītas uz 
ieguldījumu kopīgu vērtību veidošanā, 
ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, 
godprātīgu valdīšanu un cilvēktiesību 
ievērošanu, un uz tirgus ekonomikas, brīvās 
tirdzniecības, ilgtspējīgas attīstības un 
nabadzības izskaušanas principiem.

(4) Ciešās attiecības starp Eiropas Savienību 
un tās kaimiņvalstīm tiks balstītas uz 
ieguldījumu kopīgu vērtību veidošanā, 
ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, 
godprātīgu valdīšanu un cilvēktiesību 
ievērošanu, un uz tirgus ekonomikas, brīvās 
tirdzniecības, ilgtspējīgas attīstības, 
ekonomiskās un sociālās izlīdzināšanas un 
nabadzības izskaušanas principiem.

Or. fi

Pamatojums

In addition to poverty reduction, economic and social cohesion should be a further principle 
underlying relations between the Union and its neighbours.

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 16
5. apsvērums

(5) Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā 
pamatu līgumattiecībām sniedz 
partnerattiecību nolīgumi un sadarbības 
līgumi; Vidusjūras reģionā reģionālās 
sadarbības pamatu nodrošina Eiropas 
Vidusjūras reģiona partnerattiecības 
(“Barselonas process”), ko papildina 
asociācijas līgumu tīkls.

(5) Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā 
pamatu līgumattiecībām sniedz 
partnerattiecību nolīgumi un sadarbības 
līgumi; Vidusjūras reģionā reģionālās 
sadarbības pamatu nodrošina Eiropas 
Vidusjūras reģiona partnerattiecības 
(“Barselonas process”), ko papildina 
asociācijas līgumu tīkls, bet Eiropas 
Savienības un tās ziemeļu kaimiņvalstu 
sadarbību nosaka Ziemeļu dimensija.

Or. en
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Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP. 

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 17
6. apsvērums

(6) Eiropas kaimiņattiecību politikā Eiropas 
Savienība kopā ar partnervalstīm ir noteikusi 
priekšrocību kopumu, kas iestrādājamas 
vairākos Rīcības plānos, par ko panākta 
kopīga vienošanās un kas skar vairākas 
būtiskākās jomas un paredz īpašas darbības, 
ieskaitot politisko dialogu un reformas, 
tirdzniecības un ekonomikas reformu, 
līdzsvarotu sociāli ekonomisko attīstību, 
tieslietas un iekšlietas, enerģētiku, 
transportu, informācijas sabiedrību, vidi, 
izpēti un sazināšanos starp cilvēkiem. 
Attīstība šo priekšrocību sasniegšanā 
palīdzēs pilnībā realizēt partnerības 
nolīgumu un sadarbības līgumu, kā arī 
asociācijas līgumu iespējamību.

(6) Eiropas kaimiņattiecību politikā Eiropas 
Savienība kopā ar partnervalstīm ir noteikusi 
priekšrocību kopumu, kas iestrādājamas 
vairākos Rīcības plānos, par ko panākta 
kopīga vienošanās un kas skar vairākas 
būtiskākās jomas un paredz īpašas darbības, 
ieskaitot politisko dialogu un reformas, 
tirdzniecības un ekonomikas reformu, 
līdzsvarotu sociāli ekonomisko attīstību, 
tieslietas un iekšlietas, enerģētiku, 
transportu, informācijas sabiedrību, vidi, 
izpēti, pilsoniskās sabiedrības attīstību un 
sazināšanos starp cilvēkiem. Attīstība šo 
priekšrocību sasniegšanā palīdzēs pilnībā 
realizēt partnerības nolīgumu un sadarbības 
līgumu, kā arī asociācijas līgumu 
iespējamību.

Or. en



AM\575634LV.doc PE 360.354v01-00 4/50 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 18
7. apsvērums

(7) Lai atbalstītu partnervalstu ieguldījumu 
kopīgo vērtību un principu stiprināšanā un to 
centienus, īstenojot rīcības plānus, Kopienai 
jābūt gatavai sniegt atbalstu šīm valstīm un 
atbalstīt dažādas sadarbības formas starp šīm 
valstīm un ES dalībvalstīm, lai veidotu 
kopīgas stabilitātes, drošības un labklājības 
zonu, kurā notiek cieša ekonomiskā 
sadarbība un politiskā integrācija.

(7) Lai atbalstītu partnervalstu ieguldījumu 
kopīgo vērtību un principu stiprināšanā un to 
centienus, īstenojot rīcības plānus, Kopienai 
jābūt gatavai sniegt atbalstu šīm valstīm un 
atbalstīt dažādas sadarbības formas starp šīm 
valstīm un ES dalībvalstīm, lai veidotu 
kopīgas stabilitātes, drošības un labklājības 
zonu, kurā notiek cieša ekonomiskā un 
pilsoniskās sabiedrības sadarbība, 
ilgtspējīga attīstība un politiskā integrācija.

Or. en

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 19
9. apsvērums

(9) Eiropas Savienība un Krievija ir 
nolēmusi izveidot īpašu stratēģisku 
partnerību, nosakot četras kopīgas teritorijas; 
Kopienas palīdzība tiks izmantota, lai 
atbalstītu šīs partnerības veidošanu un 
veicinātu pārrobežu sadarbību
robežreģionos starp Krieviju un Eiropas 
Savienības kaimiņvalstīm.

(9) Eiropas Savienība un Krievija ir 
nolēmusi izveidot īpašu stratēģisku 
partnerību, nosakot četras kopīgas teritorijas; 
Kopienas palīdzība tiks izmantota, lai 
atbalstītu šīs partnerības veidošanu un 
veicinātu pārrobežu sadarbību starp 
Krieviju, Eiropas Savienības kaimiņvalstīm 
un Norvēģiju, kā arī daudzpusēju 
sadarbību Baltijas jūras valstu padomē, 
Barenca jūras Eiroarktiskajā padomē un 
Arktikas padomē.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
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European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 20
9. apsvērums

(9) Eiropas Savienība un Krievija ir 
nolēmusi izveidot īpašu stratēģisku 
partnerību, nosakot četras kopīgas teritorijas; 
Kopienas palīdzība tiks izmantota, lai 
atbalstītu šīs partnerības veidošanu un 
veicinātu pārrobežu sadarbību robežreģionos 
starp Krieviju un Eiropas Savienības 
kaimiņvalstīm.

(9) Eiropas Savienība un Krievija ir 
nolēmusi izveidot īpašu stratēģisku 
partnerību, nosakot četras kopīgas teritorijas; 
Kopienas palīdzība tiks izmantota, lai 
atbalstītu šīs partnerības veidošanu un 
veicinātu pārrobežu sadarbību robežreģionos 
starp Krieviju un Eiropas Savienības 
kaimiņvalstīm, kā arī lai īstenotu Ziemeļu 
dimensijas mērķus Eiropas Savienības un 
tās ziemeļu kaimiņvalstu attiecībās.

Or. fi

Pamatojums

The Northern Dimension is an important factor that is helping to bring about stable, 
sustainable development in the northern regions adjacent to the Union. It has consolidated its 
position within the Union and is accounting for an increasingly higher proportion of the 
action being pursued jointly by the EU and Russia.

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 21
13. apsvērums

(13) Lai palīdzētu kaimiņvalstu partneriem 
sasniegt to mērķus un veicinātu sadarbību 
starp šīm valstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, vēlams izveidot vienotu, 
politikā balstītu instrumentu, kas aizstātu 
daudzos pastāvošos instrumentus, nodrošinot 
to saskaņotību un vienkāršojot palīdzības 
programmu plānošanu un vadību.

(13) Lai palīdzētu kaimiņvalstu partneriem 
sasniegt to mērķus un veicinātu sadarbību 
starp šīm valstīm un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, vēlams izveidot vienotu, 
politikā balstītu instrumentu, kas aizstātu 
daudzos pastāvošos instrumentus, nodrošinot 
to saskaņotību un vienkāršojot palīdzības 
programmu plānošanu un vadību. Projektos, 
ko finansē ar šo instrumentu, ir aicināti 
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piedalīties arī citi donori, jo īpaši Eiropas 
Ekonomikas zonas dalībvalstis un Šveice.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 22
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Ar šo instrumentu sniegs atbalstu arī 
mazajiem projektiem (mikroprojektiem), 
veicinot iedzīvotāju pārrobežu sadarbību 
(cilvēku sadarbību), kuras vadība būs tiešā 
pārrobežu sadarbības iniciatīvu ziņā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 23
18. apsvērums

(18) Ierosinātās darbības mērķi ir veicināt 
labāku sadarbību un progresīvu ekonomisko 
integrāciju starp Eiropas Savienību un 
kaimiņvalstīm. Tā kā šos mērķus dalībvalstis 
nevar pietiekami sasniegt, un vairāku 
iemeslu dēļ tos var labāk sasniegt Kopiena, 
Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar 
funkciju decentralizācijas principu, kas 
noteikts EK līguma 5. panta 2. punktā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 
noteikts šajā pantā, šī regula nepārsniedz to, 
ko nepieciešams sasniegt ar šiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

As it stands in Article 5 (3) of the EC Treaty.

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 24
1. panta 1. punkts

(1) Šī regula izveido kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu, lai nodrošinātu 
palīdzību (še turpmāk „Kopienas palīdzība”) 
labklājības un labu kaimiņattiecību attīstībai, 
iesaistot Eiropas Savienību un valstis, kas 
minētas 1. pielikumā (še turpmāk 
„partnervalstis”).

(1) Šī regula izveido kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu, lai nodrošinātu 
palīdzību (še turpmāk „Kopienas palīdzība”) 
labklājības un labu kaimiņattiecību attīstībai, 
iesaistot Eiropas Savienību un valstis, kas 
minētas 1. pielikumā (še turpmāk 
„partnervalstis”) un Eiropas Ekonomikas 
zonas dalībvalstis (še turpmāk „EEZ 
partneri”).

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.



AM\575634LV.doc PE 360.354v01-00 8/50 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 25
1. panta 1. punkts

(1) Šī regula izveido kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu, lai nodrošinātu 
palīdzību (še turpmāk „Kopienas palīdzība”) 
labklājības un labu kaimiņattiecību attīstībai, 
iesaistot Eiropas Savienību un valstis, kas 
minētas 1. pielikumā (še turpmāk 
„partnervalstis”).

(1) Šī regula izveido kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu, lai nodrošinātu 
palīdzību (še turpmāk „Kopienas palīdzība”) 
labklājības un labu kaimiņattiecību 
noturīgai attīstībai, iesaistot Eiropas 
Savienību un valstis, kas minētas 
1. pielikumā (še turpmāk „partnervalstis”).

Or. en

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 26
1. panta 2. punkts

(2) Kopienas palīdzība parasti izmantojama 
partnervalstu labā. Kopienas palīdzību var 
izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu un 
partnervalstu kopīgam labumam, lai 
stiprinātu pārrobežu un transnacionālo 
sadarbību tajā nozīmē, kā tas definēts 6. 
pantā.

(2) Kopienas palīdzība parasti izmantojama 
partnervalstu labā (svītrojums), bet to var 
izmantot arī Eiropas Savienības 
partnervalstu, dalībvalstu un EEZ partneru 
(svītrojums) kopīgam labumam, lai 
stiprinātu pārrobežu un transnacionālo 
sadarbību tajā nozīmē, kā tas definēts 6. 
pantā.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 27
1. panta 2. punkts

(2) Kopienas palīdzība parasti izmantojama 
partnervalstu labā. Kopienas palīdzību var 
izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu un 
partnervalstu kopīgam labumam, lai 
stiprinātu pārrobežu un transnacionālo 
sadarbību tajā nozīmē, kā tas definēts 6. 
pantā.

(2) Kopienas palīdzība parasti izmantojama 
partnervalstu labā. Kopienas palīdzību var 
izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu un 
partnervalstu kopīgam labumam, lai 
stiprinātu pārrobežu, transnacionālo un 
iedzīvotāju sadarbību tajā nozīmē, kā tas 
definēts 6. pantā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 28
2. panta 1. punkts

(1) Kopienas palīdzība saskaņā ar 
kaimiņattiecību un partnerības instrumentu 
veicina labāku sadarbību starp un progresīvo 
ekonomisko integrāciju starp Eiropas 
Savienību un partnervalstīm un it īpaši 
partnerattiecību un sadarbības līgumu, 
asociācijas nolīgumu un citu pašreizējo un 
nākotnes līgumu īstenošanu.

(1) Kopienas palīdzība saskaņā ar 
kaimiņattiecību un partnerības instrumentu 
veicina labāku sadarbību starp un progresīvo 
ekonomisko, sociālo un vides integrāciju 
starp Eiropas Savienību un partnervalstīm un 
it īpaši partnerattiecību un sadarbības 
līgumu, asociācijas nolīgumu un citu 
pašreizējo un nākotnes līgumu īstenošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 29
2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) stiprināt valsts pārvaldes iestādes un 
iestādes, kas atbildīgas par politikas izstrādi 
un veiksmīgu ieviešanu tajās jomās, kas 
aptvertas asociācijas, partnerības, sadarbības 
un citos līdzīgos nākotnes nolīgumos;

(c) stiprināt valsts pārvaldes iestādes un 
iestādes, kas atbildīgas par politikas izstrādi 
un veiksmīgu ieviešanu tajās jomās, kas 
aptvertas asociācijas, partnerības, sadarbības 
vai citos pašreiz spēkā esošos un nākotnes 
nolīgumos;

Or. en
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Pamatojums

In accordance with Articles 2 (1) and 3 of the present proposal.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 30
2. panta 2. punkta e) apakšpunkts

(e) veicināt dabas aizsardzību un prasmīgu 
dabas resursu pārvaldību;

(e) veicināt dabas aizsardzību un prasmīgu 
dabas resursu, piemēram, saldūdens, un 
neizsīkstošo enerģijas avotu pārvaldību;

Or. fi

Pamatojums

The idea is to supply a missing link. Promoting environmental protection implies that 
management must cover both natural resources and renewable energy resources and the two 
have to be dealt with together.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 31
2. panta 2. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

(fa) atbalstīt vietēja un reģionāla mēroga 
attīstības centienus, kuru mērķis ir mazināt 
reģionālo nevienlīdzību un palielināt 
potenciālo attīstības jaudu;

Or. fi

Pamatojums

The failure to mention the above objective needs to be remedied in order to create better 
opportunities for countries receiving assistance to overcome regional inequality and tackle 
the contributory causes.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 32
2. panta 2. punkta g) apakšpunkts

(g) atbalstīt politikas, kas veicinātu sociālo 
attīstību un dzimumu līdztiesību, 
nodarbinātību un sociālo aizsardzību, 
ieskaitot sociālos dialogus un arodbiedrību 
tiesību un darba pamatnoteikumu 
ievērošanu;

(g) atbalstīt politikas, kas veicinātu sociālo 
attīstību un dzimumu līdztiesību, 
nodarbinātību un sociālo aizsardzību, 
ieskaitot sociālos dialogus un arodbiedrību 
tiesību un darba pamatnoteikumu ievērošanu 
saskaņā ar Starptautiskās Darba 
organizācijas standartiem;

Or. en

Pamatojums

The proposed amendment intends to establish a general framework for the type of labour 
standards applicable that should be accepted by the different parts, in order to avoid the so-
called “social dumping”.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 33
2. panta 2. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) stiprināt labu pārvaldi, administratīvo 
pārredzamību un tiesiskumu, kā arī 
apkarot korupciju;

Or. fi

Pamatojums

Self-explanatory.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 34
2. panta 2. punkta k) apakšpunkts
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(k) atbalstīt tirgus ekonomikas attīstību, 
ieskaitot pasākumus privātā sektora 
attīstībai, investīciju veicināšanai un 
globālās tirdzniecības stiprināšanai;

(k) atbalstīt tirgus ekonomikas attīstību, 
ieskaitot pasākumus privātā sektora attīstībai 
un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, 
investīciju veicināšanai un globālās 
tirdzniecības stiprināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 35
2. panta 2. punkta k) apakšpunkts

(k) atbalstīt tirgus ekonomikas attīstību, 
ieskaitot pasākumus privātā sektora 
attīstībai, investīciju veicināšanai un 
globālās tirdzniecības stiprināšanai;

(k) atbalstīt tirgus ekonomikas attīstību, 
ieskaitot pasākumus privātā sektora 
attīstībai, investīciju veicināšanai un 
noturīgas globālās tirdzniecības 
stiprināšanai;

Or. en

Pamatojums

In line with World Trade Organization’s Doha Development Agenda.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 36
2. panta 2. punkta k) apakšpunkts

(k) atbalstīt tirgus ekonomikas attīstību, 
ieskaitot pasākumus privātā sektora 
attīstībai, investīciju veicināšanai un 
globālās tirdzniecības stiprināšanai;

(k) atbalstīt sociālas tirgus ekonomikas 
attīstību, ieskaitot pasākumus privātā sektora 
attīstībai, investīciju veicināšanai un 
globālās tirdzniecības stiprināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 37
2. panta 2. punkta l) apakšpunkts
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(l) veicināt sadarbību enerģētikas, 
telekomunikāciju un transporta nozarēs, 
ieskaitot savstarpējo sadarbību, sadarbības 
tīklus un to darbības, starptautiskā transporta 
un enerģētikas darbības aizsardzību un 
drošību, atjaunojamos enerģijas avotus, 
energoefektivitāti un ekoloģisko transportu;

(l) veicināt sadarbību enerģētikas, 
telekomunikāciju un transporta nozarēs, 
ieskaitot savstarpējo sadarbību, sadarbības 
tīklus un to darbības, starptautiskā transporta 
un enerģētikas darbības aizsardzību un 
drošību, atjaunojamos enerģijas avotus, 
energoefektivitāti un ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 38
2. panta 2. punkta o) apakšpunkts

(o) veicināt sadarbību tieslietās un iekšlietās, 
ieskaitot tādas jomas kā patvēruma 
sniegšana un migrācija, cīņu pret terorismu 
un organizētās noziedzības, ieskaitot tās 
finansēšanas, nelikumīgi iegūtās naudas 
legalizēšanas un nodokļu krāpniecības 
novēršanu;

(o) veicināt sadarbību tieslietās un iekšlietās, 
ieskaitot tādas jomas kā patvēruma 
sniegšana un migrācija, cilvēku tirdzniecība, 
cīņu pret terorismu un organizētās
noziedzības, ieskaitot tās finansēšanas, 
nelikumīgi iegūtās naudas legalizēšanas un 
nodokļu krāpniecības novēršanu;

Or. fi

Pamatojums

From the point of view of human rights, people trafficking is posing a growing challenge that 
demands comprehensive action extending to many different spheres and tiers of government.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 39
2. panta 2. punkta s) apakšpunkts

s) veicināt dažādu kultūru saprašanos, 
sakarus starp konkrētām personām, 
pilsonisko sabiedrību sadarbību un jauniešu 
apmaiņas pasākumus;

(s) veicināt dažādu kultūru saprašanos, 
sakarus starp konkrētām personām, 
pilsonisko sabiedrību sadarbību, jauniešu 
apmaiņas pasākumus un kultūras 
sadarbību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 40
2. panta 2. punkta sa) apakšpunkts (jauns)

(sa) atbalstīt mikroprojektus, kam ir 
ierobežoti līdzekļi, šādi veicinot iedzīvotāju 
pārrobežu sadarbību (cilvēku sadarbību) 
un pilsoņu, privātu vai brīvprātīgo 
organizāciju un iestāžu saziņu, lai 
pierobežas reģionos izveidotu pārrobežu 
sadarbībai vajadzīgās attiecības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 41
2. panta 2. punkta ua) apakšpunkts (jauns)

(ua) veicināt sadarbību noturīgas 
pilsētvides attīstības jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 42
2. panta 2. punkta v) apakšpunkts

(v) veicināt reģionālo sadarbību un 
integrāciju;

(v) veicināt reģionālo un apakšreģionālo 
sadarbību un integrāciju;

Or. en

Pamatojums

In accordance with the crossborder and trans-regional cooperation as it's defined in Article 6 
of the present proposal.
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 43
3. pants

(3) Kopīgo politisko pamatojumu palīdzības 
programmu veidošanai šajā regulā nosaka 
partnerības un sadarbības, asociācijas un citi 
līdzīgi pašreizēji vai nākotnes nolīgumi, kas 
varētu noteikt attiecības ar partnervalstīm, 
atbilstoši Komisijas paziņojumi un Padomes 
atzinumi, kas izklāsta vadlīnijas Eiropas 
Savienības politikas virzībai uz šīm valstīm.
Kopīgi rīcības plāni vai citi līdzīgi 
dokumenti sniedz galvenos atbalsta punktus, 
nosakot palīdzības priekšrocības.

(3) Kopīgo politisko pamatojumu palīdzības 
programmu veidošanai šajā regulā nosaka 
partnerības un sadarbības, asociācijas un citi 
līdzīgi pašreizēji vai nākotnes nolīgumi, kas 
varētu noteikt attiecības ar partnervalstīm, 
atbilstoši Komisijas paziņojumi, Padomes 
atzinumi, kas izklāsta vadlīnijas Eiropas 
Savienības politikas virzībai attiecībā uz šīm 
valstīm un Eiropas Parlamenta pieņemtie 
tiesību akti. Kopīgi rīcības plāni vai citi 
līdzīgi dokumenti sniedz galvenos atbalsta 
punktus, nosakot palīdzības priekšrocības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 44
4. panta 2. punkts

(2) Šajā regulā paredzētā Kopienas palīdzība 
parasti tiek sniegta partnerībā starp Komisiju 
un saņēmējvalstīm. Kur vien iespējams, 
partnerībā iesaistāmas valsts, reģionālās un 
vietējās varas iestādes, ekonomiskie un 
sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība un 
citas attiecīgās iestādes.

(2) Šajā regulā paredzētā Kopienas palīdzība 
parasti tiek sniegta partnerībā starp Komisiju 
un saņēmējvalstīm. Kur vien iespējams, 
partnerībā iesaistāmas valsts, reģionālās un 
vietējās varas iestādes, ekonomiskie un 
sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība, 
sociālās iekļaušanas un vides NVO, 
partneri, kas sekmē vīriešu un sieviešu
līdztiesību, un citas attiecīgās iestādes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes  

Grozījums Nr. 45
4. panta 2. punkts

(2) Šajā regulā paredzētā Kopienas palīdzība 
parasti tiek sniegta partnerībā starp Komisiju 
un saņēmējvalstīm. Kur vien iespējams, 

(2) Šajā regulā paredzētā Kopienas palīdzība 
parasti tiek sniegta partnerībā starp Komisiju 
un saņēmējvalstīm. Kur vien iespējams, 
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partnerībā iesaistāmas valsts, reģionālās un 
vietējās varas iestādes, ekonomiskie un 
sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība un 
citas attiecīgās iestādes.

partnerībā iesaistāmas valsts, reģionālās un 
vietējās varas iestādes, ekonomiskie un 
sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība un 
citas attiecīgās iestādes, vienlaicīgi cenšoties 
stiprināt decentralizētu daudzpakāpju 
vadību, lai panāktu lielāku efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

The use of decentralised multi-level types of governance could, in principle, contributr to a 
greater efficiency in the management of the programme.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 46
4. panta 3. punkts

(3) Saņēmējvalstīm, kad iespējams,
jāpiesaista attiecīgie partneri programmu un 
projektu sagatavošanā, īstenošanā un 
monitoringā, it īpaši reģionālā un vietējā 
līmenī.

(3) Saņēmējvalstīm (svītrojums) jāpiesaista 
attiecīgie partneri programmu un projektu 
sagatavošanā, īstenošanā un monitoringā, it 
īpaši reģionālā un vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 47
4. panta 4.a punkts (jauns)

(4a) Atzīstot tā atbalsta prioritāro nozīmi, 
kas piešķirams pilsoniskās sabiedrības, 
demokratizācijas un cilvēktiesību 
ievērošanas veicināšanai, attiecīgi 
pamatotos gadījumos Kopienas palīdzību
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var sniegt bez saņēmējvalstu 
līdzfinansējuma.

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 48
5. panta 2. punkts

(2) Komisijai un ES dalībvalstīm 
jānodrošina saskaņotība starp šajā regulā 
paredzēto Kopienas palīdzību un finansiālo 
palīdzību, ko Kopiena un dalībvalstis sniedz, 
izmantojot citus iekšējos un ārējos finanšu 
instrumentus, un ar Eiropas Investīciju 
bankas starpniecību.

(2) Komisijai un ES dalībvalstīm 
jānodrošina saskaņotība starp šajā regulā 
paredzēto palīdzību, ko sniedz Kopiena un 
tādas Kopienas finanšu institūcijas kā 
Eiropas Investīciju banka un Eiropas 
Investīciju fonds, un finansiālo palīdzību, ko 
Kopiena un dalībvalstis sniedz, izmantojot 
citus iekšējos un ārējos finanšu 
instrumentus.

Or. fi

Pamatojums

This amendment clarifies the position of the Community institutions and, by taking account of 
its powers, will enable the European Investment Fund to demonstrate its abilities.

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 49
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 
sadarbību starp divām vai vairākām 
partnervalstīm un kurās var piedalīties 
dalībvalstis;

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 
sadarbību starp divām vai vairākām 
partnervalstīm un kurās var piedalīties 
dalībvalstis, kas ir EEZ partneri;

Or. en
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Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 50
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 
sadarbību starp divām vai vairākām
partnervalstīm un kurās var piedalīties 
dalībvalstis;

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 
sadarbību starp divām vai vairākām 
partnervalstīm un kurās var piedalīties 
dalībvalstis un EEZ partneri;

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as  cooperation partners and co-donors. Particularly the Northern neighbours and partners, 
like Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 51
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 

(a) ar valstu vai vairāku valstu programmām, 
kas nodrošina palīdzību vienai partnervalstij 
vai veido reģionālu vai apakšreģionālu 
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sadarbību starp divām vai vairākām 
partnervalstīm un kurās var piedalīties
dalībvalstis;

sadarbību starp divām vai vairākām 
partnervalstīm un kurās piedalās dalībvalstis 
vai to reģioni;

Or. en

Pamatojums

Taking into account the political and administrative organization of Member States and to be 
in coherence with the geographical eligibility for assistance under crossborder or 
transregional cooperation

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 52
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) ar tematiskajām programmām, kas risina 
vienu vai vairākus specifiskus jautājumus, 
kas kopīgi vairākām partnervalstīm un kas 
var būt saistošas vienai vai vairākām 
dalībvalstīm;

(b) ar tematiskajām programmām, kas risina 
vienu vai vairākus specifiskus jautājumus, 
kuri kopīgi vairākām partnervalstīm, un kas 
var būt saistošas vienai vai vairākām 
dalībvalstīm, par tādiem jautājumiem kā 
cilvēktiesības un vide;

Or. en

Pamatojums

Thematic programmes are normally used to address invisible and recognisable way global 
challenge of particular importance, or, when this is considered appropriate the external 
projection of internal policies. This is particularly important since the simplification of the 
financial instrument means that instruments such as LIFE third countries will cease to exist 
under separate legal basis. It will be possible to associate Member States in thematic 
programmes through transregional cooperation. Environment and "people to people issues, 
including civil society development” are identified in the Communication of the Commission 
on the ENP Strategy Paper as part of the priorities for regional cooperation. Moreover, the 
possibility to create thematic programmes on these issues is mentioned in the Annex of the 
proposal (p.44), but needs also to be integrated in the text of the new Regulation so that it 
becomes mandatory. 
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 53
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) ar pārrobežu sadarbības programmām, 
kas aptver sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām partnervalstīm, un kas norisinās 
kaimiņu reģionos pie to kopējās Eiropas 
Kopienas ārējās robežas.

(c) ar pārrobežu un starptautiskās 
sadarbības programmām, kas aptver 
sadarbību starp vienu vai vairākām 
dalībvalstīm (svītrojums), vienu vai 
vairākām partnervalstīm un vienu vai 
vairākām EEZ dalībvalstīm, un kas 
norisinās kaimiņu reģionos pie to kopējās 
Eiropas Kopienas ārējās robežas.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 54
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) ar pārrobežu sadarbības programmām, 
kas aptver sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām partnervalstīm, un kas norisinās 
kaimiņu reģionos pie to kopējās Eiropas 
Kopienas ārējās robežas.

(c) ar pārrobežu sadarbības programmām, 
kas aptver sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām partnervalstīm un EEZ 
partneriem, un kas norisinās kaimiņu 
reģionos pie to kopējās Eiropas Kopienas 
ārējās robežas.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
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partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 55
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) ar pārrobežu sadarbības programmām, 
kas aptver sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām partnervalstīm, un kas norisinās 
kaimiņu reģionos pie to kopējās Eiropas 
Kopienas ārējās robežas.

(c) ar pārrobežu sadarbības programmām, 
kas aptver sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām partnervalstīm, un kas norisinās 
reģionos netālu no to kopējās Eiropas 
Kopienas ārējās robežas.

Or. en

Pamatojums

The proposed amendment aims at enabling further participation of other European Union 
regions that could be excluded, due to the strict nature of the definition presented by the 
European Commission. Otherwise, it’s in accordance with Recital nr. 11.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 56
6. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) ar mikroprojektiem, kam ir ierobežoti 
līdzekļi, šādi veicinot iedzīvotāju pārrobežu 
sadarbību (cilvēku sadarbību) un pilsoņu, 
privātu vai brīvprātīgo organizāciju un 
iestāžu saziņu, kuras vadība būs tiešā 
pārrobežu sadarbības iniciatīvu ziņā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 57
6. panta 2. punkts

(2) Kopienas palīdzību saskaņā ar šo regulu 
var sniegt transreģionālajai sadarbībai, 
iesaistot partnervalstis un dalībvalstis, 
tematisko programmu un daudzvalstisko 
programmu kontekstā, kas paredz reģionālo 
un apakšreģionālo sadarbību.

(2) Kopienas palīdzību saskaņā ar šo regulu 
sniedz transreģionālajai sadarbībai, iesaistot 
partnervalstis un dalībvalstis, tematisko 
programmu un daudzvalstisko programmu 
kontekstā, kas paredz reģionālo un 
apakšreģionālo sadarbību, ciktāl tas veicina 
Kopienas palīdzības mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

As it’s stated in Article 1 (2), Community assistance under the Neighbourhood and 
Partnership Instrument has «the purpose of promoting crossborder and trans-regional 
cooperation».

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 58
6. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) Atbilstīgos ES dalībvalstu 
robežreģionus ietvers īpašās pārrobežu 
sadarbības programmās, kas izveidotas 
saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis saskaņā 
ar starpreģionālo sadarbību var piedalīties 
arī tematiskās un/vai daudzvalstu 
programmās.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 59
6. panta 2.a punkts (jauns)
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(2a) Atbilstīgos ES dalībvalstu 
robežreģionus ietvers pārrobežu sadarbības 
programmās, kas izveidotas saskaņā ar šo 
regulu. Būs arī iespējams dalībvalstis 
saskaņā ar starptautisko sadarbību 
apvienot tematiskās un/vai daudzvalstu 
programmās.

Or. en

Pamatojums

It is important to underline that cross-border cooperation programmes cover the eligibility of 
border regions. It is important to emphasise a decentralised approach to the development of 
these programmes. Where programmes address regional and local issues, it is important that 
the EU regional and local authorities are fully involved in the development and 
implementation of the cross-border cooperation programmes.

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 60
7. panta 1. punkts

(1) Lai īstenotu valstu vai vairākvalstu un 
tematiskās programmas, stratēģiskie 
dokumenti jāpieņem saskaņā ar 26. panta 2. 
punktā noteikto procedūru. Stratēģiskiem 
dokumentiem jāraksturo politiskais 
pamatojums un rīcības plāni, kas noteikti 3. 
pantā. Stratēģiskie dokumenti jāizstrādā 
laika posmam, kas saskaņots ar politikā 
noteiktajām priekšrocībām, un tajos jāiekļauj 
daudzgadīgas paredzētās programmas, 
ieskaitot paredzēto daudzgadīgo finansiālo 
asignējumu. Tie jāpārskata, kad un ja 
nepieciešams, un tie jāgroza saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 26. panta 2. punktā. 

(1) Lai īstenotu valstu vai vairākvalstu un 
tematiskās programmas, stratēģiskie 
dokumenti jāpieņem saskaņā ar 26. panta 2. 
punktā noteikto procedūru. Stratēģiskiem 
dokumentiem jāraksturo politiskais 
pamatojums un rīcības plāni, kas noteikti 3. 
pantā. Stratēģiskie dokumenti jāizstrādā 
laika posmam, kas saskaņots ar politikā 
noteiktajām priekšrocībām, un tajos jāiekļauj 
daudzgadīgas paredzētās programmas, 
ieskaitot paredzēto daudzgadīgo finansiālo 
asignējumu. Tie jāpārskata, kad un ja 
nepieciešams, un tie jāgroza saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 26. panta 2. punktā.
Mikroprojektiem, kuru finansējums nav 
lielāks par EUR 5000, var piemērot 
vienkāršotu, decentralizētu procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Applying the centralised procedure to projects of up to EUR 5000 would lead to relatively 
high administrative costs for these projects. Furthermore, microprojects provide small and 
regional organisations and associations with an ideal opportunity to play a part in European 
developments and projects. They should have quick and unbureaucratic access to the new 
Neighbourhood and Partnership Instrument.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 61
7. panta 1. punkts

(1) Lai īstenotu valstu vai vairākvalstu un 
tematiskās programmas, stratēģiskie 
dokumenti jāpieņem saskaņā ar 26. panta 2.
punktā noteikto procedūru. Stratēģiskiem 
dokumentiem jāraksturo politiskais 
pamatojums un rīcības plāni, kas noteikti 3. 
pantā. Stratēģiskie dokumenti jāizstrādā 
laika posmam, kas saskaņots ar politikā 
noteiktajām priekšrocībām, un tajos jāiekļauj 
daudzgadīgas paredzētās programmas, 
ieskaitot paredzēto daudzgadīgo finansiālo 
asignējumu. Tie jāpārskata, kad un ja 
nepieciešams, un tie jāgroza saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 26. panta 2. punktā.

Lai īstenotu valstu vai vairākvalstu un 
tematiskās programmas, stratēģiskie 
dokumenti jāpieņem saskaņā ar 26. panta 2. 
punktā noteikto procedūru. Stratēģiskiem 
dokumentiem jāraksturo politiskais 
pamatojums un rīcības plāni, kas noteikti 3. 
pantā. Jānodrošina efektīva nevalstisko 
dalībnieku piedalīšanās šo stratēģisko 
dokumentu izstrādē, jo īpaši reģionālā un 
vietējā mērogā. Stratēģiskie dokumenti 
jāizstrādā laika posmam, kas saskaņots ar 
politikā noteiktajām priekšrocībām, un tajos 
jāiekļauj daudzgadīgas paredzētās 
programmas, ieskaitot paredzēto 
daudzgadīgo finansiālo asignējumu. Tie 
jāpārskata, kad un ja nepieciešams, un tie 
jāgroza saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
26. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

In Cross Border cooperation is above all the involvement of the regional and local partners 
secured. Besides the participation of the social partner and other non-state actors should be 
supported when possible.



AM\575634LV.doc PE 360.354v01-00 25/50 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 62
7. panta 2. punkts

(2) Izstrādājot valstu vai vairākvalstu 
programmas, Komisijai jānosaka asignējumi 
katrai programmai, ņemot vērā iesaistītā 
reģiona vai valsts īpašo raksturojumu un 
vajadzības, Eiropas Savienības un attiecīgās 
valsts sadarbības centienu apmērus, 
pārvaldes spēju un fondu apgūšanas 
iespējamību.

(2) Izstrādājot valstu vai vairākvalstu 
programmas, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem jānosaka asignējumi katrai 
programmai, ņemot vērā iesaistītā reģiona 
vai valsts īpašo raksturojumu un vajadzības, 
Eiropas Savienības un attiecīgās valsts 
sadarbības centienu apmērus, panākumus 
kopīgi nosprausto mērķu īstenošanā, jo 
īpaši to Eiropas Kaimiņattiecību politikas 
un rīcības plānu mērķu, kas veicina 
demokrātisku un ekonomisku reformu 
īstenošanu, kā arī pārvaldes spēju un fondu 
apgūšanas iespējamību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Vladimír Železný

Grozījums Nr. 63
7. panta 3. punkts

(3) Vienīgi pārrobežu sadarbības nolūkā un 
lai izstrādātu kopīgas programmas, kā 
minēts 9. panta 1. punktā, sadarbības 
programmu indikatīvos daudzgadu 
asignējumus un teritoriālās vienības, kas 
tiesīgas piedalīties katrā no programmām, 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jāpieņem viens vai, ja 
nepieciešams, vairāki konkrēti stratēģiski 
dokumenti. Šim konkrētajam stratēģiskajam 
dokumentam/ dokumentiem principā 
jāaptver septiņu gadu periods no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

(3) Vienīgi pārrobežu sadarbības nolūkā un 
lai izstrādātu kopīgu programmu sarakstu, 
kā minēts 9. panta 1. punktā, un lai noteiktu
sadarbības programmu indikatīvos 
daudzgadu asignējumus un ES dalībvalstis, 
potenciālās kandidātvalstis un to pierobežas 
reģionus, kas ir tiesīgi piedalīties katrā no 
programmām, saskaņā ar 26. panta 2. punktā 
noteikto procedūru pieņem vienu vai, ja 
nepieciešams, vairākus stratēģiskus 
dokumentus, neradot papildu birokrātiju.
Šim konkrētajam stratēģiskajam 
dokumentam/dokumentiem principā jāaptver 
septiņu gadu periods no 2007. gada 1. 
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. en
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Pamatojums

It is necessary to state clearly which territorial units will be eligible to participate in any 
programme financed under ENPI

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 64
7. panta 3. punkts

(3) Vienīgi pārrobežu sadarbības nolūkā un 
lai izstrādātu kopīgu programmu sarakstu, kā 
minēts 9. panta 1. punktā, sadarbības 
programmu indikatīvos daudzgadu 
asignējumus un teritoriālās vienības, kas 
tiesīgas piedalīties katrā no programmām, 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jāpieņem viens vai, ja 
nepieciešams, vairāki konkrēti stratēģiski 
dokumenti. Šim konkrētajam stratēģiskajam 
dokumentam/dokumentiem principā jāaptver 
septiņu gadu periods no 2007. gada 1. 
janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

(3) Vienīgi pārrobežu sadarbības nolūkā un 
lai izstrādātu kopīgu programmu sarakstu, kā 
minēts 9. panta 1. punktā, un lai noteiktu 
sadarbības programmu indikatīvos 
daudzgadu asignējumus, valstis, ES 
pierobežas reģionus un pievienošanās 
sarunvalstu partnerus, kas ir tiesīgi 
piedalīties katrā no programmām, saskaņā ar 
26. panta 2. punktā noteikto procedūru 
pieņem vienu vai, ja nepieciešams, vairākus 
stratēģiskus dokumentus. Šo stratēģisko
dokumentu/dokumentus izstrādā, ņemot vērā 
4. un 5. pantā noteiktos principus un 
modalitātes, un tam/tiem principā jāaptver 
septiņu gadu periods no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

It should be made clear which territorial units are eligible for participating in the 
programmes. The strategy papers should not generate any additional bureaucracy in order to 
safeguard possibilities for realisation. Besides the reference to better coordination and 
harmonisation of procedures in the provisions of the regulation, no reference is made to the 
administrative procedures a partner has to accomplish. 

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 65
7. panta 3.a punkts (jauns)
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(3a) Komisija nosaka līdzekļu sadalījumu 
pierobežas reģionu sadarbības 
programmām atbilstoši iesaistīto reģionu 
iedzīvotāju skaitam un citiem apstākļiem, 
kas varētu ietekmēt sadarbības intensitāti, 
piemēram, pierobežas reģiona īpašas 
iezīmes, administratīvā kapacitāte un spējas 
apgūt palīdzību. 

Or. fi

Pamatojums

The principles governing the share-out of appropriations to be earmarked for border area 
cooperation programmes should be laid down in the text of the regulation. In addition to 
population size, an objective and fair criterion, the various uncertainty factors should be 
taken into account.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 66
7. panta 4. punkts

(4) Saskaņā ar šo regulu Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds piedalās izstrādātajās un 
īstenojamajās pārrobežu sadarbības 
programmās.

(4) Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
piedalās saskaņā ar šo regulu izstrādātajās 
un īstenojamās pārrobežu sadarbības 
programmās, nodrošinot ES reģionālo un 
vietējo varasiestāžu līdzdalību tematiskajās 
un daudzvalstu programmās.

Or. en

Pamatojums

If EU regional and local authorities are to utilise this programme to undertake trans-regional 
co-operation initiatives, in addition to cross-border initiatives, with their counterparts in the 
European neighbourhood, funds will be needed to be made available from the ERDF.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 67
III SADAĻA

Pārrobežu sadarbība Pārrobežu un reģionālā sadarbība

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 68
8. panta 1. punkts

(1) Šīs regulas 6. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās sadarbības 
programmas var attiekties uz visām 
sauszemes robežām un visām jūras zonām, 
kurām ir kopīgs jūras baseins. Tiesības
saņemt palīdzību šīs sadaļas izpratnē var 
šādas teritoriālās vienības:

(1) Šīs regulas 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās sadarbības 
programmas var attiekties uz visām 
sauszemes robežām un jūras robežām. 
Saņemt palīdzību šī panta izpratnē var šādas 
teritoriālas vienības:

Or. en

Pamatojums

For the purpose of clarification and the aims of cross-border cooperation as laid down in this 
regulation a single reference to maritime borders has the preference, besides the provisions 
are covered by an article and not a title.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 69
8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) visas teritoriālās vienības, kas atbilst 
NUTS 3 līmenim vai ir tam līdzvērtīgas, pie 
būtiskas nozīmes jūras krustceļiem;

(b) visas teritoriālās vienības, kas atbilst 
NUTS 3 līmenim vai ir tam līdzvērtīgas, 
jūras ceļiem, kuru garums nepārsniedz 
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150 km;

Or. en

Pamatojums

It is important to tally the provisions of this regulation with the general regulation on the 
ERDF, ESF and the CF in which a maritime borderlimit is set up to 150 KM. It is likely that 
the maritime co-operation under the neighbourhood instrument is passing by this provision.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 70
8. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) visas krasta teritoriālās vienības, kas 
atbilst NUTS 2 līmenim vai ir tam 
līdzvērtīgas un atrodas pie jūras baseina, 
kas kopīgs dalībvalstīm un partnervalstīm.

(svītrots)

Or. en

Pamatojums

For the purpose of clarification it is necessary to make a reference to transnational 
cooperation programmes; the paragraph as such does not make clear by which type of 
cooperation NUTS II level regions are covered.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 71
8. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) visas krasta teritoriālās vienības, kas 
atbilst NUTS 2 līmenim vai ir tam 
līdzvērtīgas un atrodas pie jūras baseina, kas 
kopīgs dalībvalstīm un partnervalstīm.

(c) visas piekrastes teritoriālās vienības, kas 
atbilst NUTS 3 līmenim vai ir tam 
līdzvērtīgas un atrodas pie jūras baseina, kas 
kopīgs dalībvalstīm un partnervalstīm.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 72
8. panta 2. punkts

(2) Īpašos gadījumos sadarbības 
programmas var tikt attiecinātas uz 
teritoriālajām vienībām, kas piekļaujas 1. 
punktā minētajām teritoriālajām vienībām.

(2) Īpašos gadījumos sadarbības 
programmas var tikt attiecinātas uz 
teritoriālajām vienībām, kas piekļaujas 
1. punktā minētajām teritoriālajām vienībām,
ja šāds paplašinājums ir nepieciešams 
konkrētās teritorijas attīstībai. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 73
8. panta 2.a punkts (jauns) 

(2a) Šīs regulas 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās sadarbības 
programmas var attiekties uz visām 
sauszemes robežām un visām jūras zonām, 
kurām ir kopīgs jūras baseins. Tiesīgas 
saņemt palīdzību šī panta izpratnē ir visas 
piekrastes teritoriālās vienības, kas atbilst 
NUTS 2 līmenim vai ir tam līdzvērtīgas un 
atrodas pie jūras baseina, kas kopīgs 
dalībvalstīm un partnervalstīm.

Or. en

Pamatojums

NUTS II coastal regions do not fall under cross- border cooperation. It is therefore necessary 
to set up a separate paragraph referring to the specific characteristics of interregional 
cooperation.

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 74
8. panta 3.a punkts (jauns) 
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(3a) Jāizstrādā piemēroti instrumenti, lai 
novērtētu NUTS 2 līmeņa piekrastes 
reģionu sadarbību; tiem ir jāatbilst 
konkrēto programmu veidiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 75
8. panta 3.a punkts (jauns) 

(3a) Jāizstrādā atbilstoši instrumenti 
NUTS 2 līmeņa piekrastes reģioniem, kuri 
piedalās Jūras baseinu programmās; tiem 
ir jāatbilst programmu konkrētam  veidam: 
starpvalstu programmas un pārrobežu 
programmas.

Or. en

Pamatojums

For the purpose of clarification it should be made clear to which category involving NUTS II 
coastal regions belong: cross-border programmes or interregional  programmes. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 76
9. panta 2. punkts 

(2) Kopīgās programmas sauszemes 
robežvalstīm un jūras robežvalstīm
izstrādājamas gar robežu un tajās jāietilpst 
tām teritoriālajām vienībām, kas pieder 
vienai vai vairākām dalībvalstīm un vienai 
vai vairākām partnervalstīm un kas tiesīgas 
iesaistīties programmās. Kopīgajām
programmām krasta reģioniem jābūt 
daudzpusējām un tajās jāietilpst 
ieskaitāmajām teritoriālajām vienībām, 
kurām ir kopīgs jūras baseins, kas pieder 
vairākām valstīm, ieskaitot vismaz vienu 

(2) Kopīgās programmas sauszemes 
robežvalstīm un jūras robežvalstīm
izstrādājamas gar robežu un tajās jāietilpst 
tām teritoriālajām vienībām, kas pieder 
vienai vai vairākām dalībvalstīm un vienai 
vai vairākām partnervalstīm. Kopīgajām 
darbības programmām piekrastes 
reģioniem, kuri atbilst NUTS 2 līmeņa 
reģioniem, jābūt daudzpusējām un tajās 
jāietilpst atbilstīgajām teritoriālajām 
vienībām, kurām ir kopīgs jūras baseins, kas 
pieder vairākām valstīm, ieskaitot vismaz 
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dalībvalsti un vienu partnervalsti. vienu dalībvalsti un vienu partnervalsti.

Or. en

Pamatojums
In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation.

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 77
9. panta 2. punkts 

(2) Kopīgās programmas sauszemes 
robežvalstīm un jūras robežvalstīm
izstrādājamas gar robežu un tajās jāietilpst 
tām teritoriālajām vienībām, kas pieder 
vienai vai vairākām dalībvalstīm un vienai 
vai vairākām partnervalstīm un kas tiesīgas 
iesaistīties programmās. Kopīgajām
programmām krasta reģioniem jābūt 
daudzpusējām un tajās jāietilpst 
ieskaitāmajām teritoriālajām vienībām, 
kurām ir kopīgs jūras baseins, kas pieder 
vairākām valstīm, ieskaitot vismaz vienu 
dalībvalsti un vienu partnervalsti.

(2) Darbības programmas sauszemes 
robežvalstīm un jūras robežvalstīm
izstrādājamas gar robežu un tajās jāietilpst 
tām teritoriālajām vienībām, kas pieder 
vienai vai vairākām dalībvalstīm un vienai 
vai vairākām partnervalstīm. Darbības
programmām piekrastes reģioniem jābūt 
daudzpusējām un tajās jāietilpst 
atbilstīgajām teritoriālajām vienībām, kurām 
ir kopīgs jūras baseins, kas pieder vairākām 
valstīm, ieskaitot vismaz vienu dalībvalsti un 
vienu partnervalsti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 78
9. panta 2.a punkts (jauns) 

(2a) Kopīgās programmas izstrādā 
attiecīgās dalībvalstis un partnervalstis 
atbilstīgā teritoriālā līmenī, ņemot vērā 
institucionālās sistēmas un partnerības 
principu.

Or. fi
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Pamatojums

The purpose of the amendment is to enable special features to be taken into account when 
joint programmes are launched. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 79
9. panta 3.a punkts (jauns) 

(3a) Kopīgās darbības programmas izstrādā 
iesaistītās dalībvalstis un partnervalstis 
ciešā sadarbībā ar reģionālajām un 
vietējām iestādēm, un tās realizē atbilstīgā 
decentralizētā teritoriālā līmenī atbilstoši to 
institucionālājai sistēmai, ņemot vērā 
partnerības principu. Parasti šo 
programmu darbības periods ir septiņi gadi 
— no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

The principle of subsidiarity does not specifically have a clear meaning in third countries as 
it is based on European Acquis. In order to safeguard the role of the decentralised authorities 
in establishing joint operational programmes, mentioning their involvement and referring to 
the principle of partnership is necessary. To make the opinion coherent, therefore article 4 
should be modified.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 80
9. panta 3.a punkts (jauns) 

(3a) Saistībā ar pārrobežu sadarbību 
attiecīgi pamatotos gadījumos līdz pat 20 % 
attiecīgās darbības programmas budžeta 
finansējuma var piešķirt darbībām NUTS 3
līmeņa teritorijās, kas atrodas blakus 
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teritorijām, kuras minētas šīs regulas 
8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktos.

Or. fi

Pamatojums

Recital 14 of the regulation states that cross-border cooperation will build on the experience 
acquired under the neighbourhood programmes in the period from 2004 to 2006. In keeping 
with that principle, all areas taking part in the current neighbourhood programmes should be 
allowed to participate in the future border area cooperation programmes. The provision set 
out above corresponds to Article 22(1) of the ERDF Regulation.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 81
9. panta 3.a punkts (jauns) 

(3a) Saistībā ar teritoriālo vienību 
sadarbību, uz kuru attiecas 8. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkti, atbilstīgi 
pamatotos gadījumos līdz pat 20 % 
attiecīgās kopīgās programmas budžeta 
finansējuma var piešķirt darbībām NUTS 3
līmeņa teritorijās, kas atrodas blakus 
minētajām teritorijām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 82
9. panta 5. punkts

(5) Kopīgās programmas var tikt pārskatītas 
pēc programmas dalībvalstu vai Komisijas 
iniciatīvas, lai ņemtu vērā izmaiņas 
sadarbības prioritātēs, sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas 
un monitoringa un novērtēšanas procesa 
novērotajiem rezultātiem, un tām vajag 
piemērot pieejamo palīdzības apmēru un

(5) Darbības programmas var tikt 
pārskatītas pēc programmas dalībvalstu vai 
Komisijas iniciatīvas, lai ņemtu vērā 
izmaiņas sadarbības prioritātēs, sociāli 
ekonomiskajā attīstībā, pēc attiecīgo 
pasākumu īstenošanas un monitoringa un 
novērtēšanas procesa novērotajiem 
rezultātiem, kā arī lai pielāgotu pieejamās 
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pārdalīt resursus. palīdzības apmēru un pārdalītu resursus.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 83
9. panta 5. punkts

(5) Kopīgās programmas var tikt pārskatītas 
pēc programmas dalībvalstu vai Komisijas 
iniciatīvas, lai ņemtu vērā izmaiņas 
sadarbības prioritātēs, sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas 
un monitoringa un novērtēšanas procesa 
novērotajiem rezultātiem, un tām vajag 
piemērot pieejamo palīdzības apmēru un 
pārdalīt resursus.

(5) Darbības programmas var tikt 
pārskatītas pēc programmas dalībvalstu, 
iesaistīto ES robežreģionu vai Komisijas
iniciatīvas, lai ņemtu vērā izmaiņas 
sadarbības prioritātēs, sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas 
un monitoringa un novērtēšanas procesa 
novērotajiem rezultātiem, kā arī lai 
pielāgotu pieejamās palīdzības apmēru un
pārdalītu resursus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 84
9. panta 5. punkts

(5) Kopīgās programmas var tikt pārskatītas 
pēc programmas dalībvalstu vai Komisijas 
iniciatīvas, lai ņemtu vērā izmaiņas 
sadarbības prioritātēs, sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas 
un monitoringa un novērtēšanas procesa 
novērotajiem rezultātiem, un tām vajag 
piemērot pieejamo palīdzības apmēru un 
pārdalīt resursus.

(5) Kopīgās darbības programmas var tikt 
pārskatītas pēc programmas dalībvalstu, 
iesaistīto ES robežreģionu vai Komisijas 
iniciatīvas, lai ņemtu vērā izmaiņas 
sadarbības prioritātēs, sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas 
un monitoringa un novērtēšanas procesa 
novērotajiem rezultātiem, kā arī lai 
pielāgotu pieejamās palīdzības apmēru un
pārdalītu resursus.

Or. en

Pamatojums

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
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be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation. EU border regions should not be excluded from making 
initiatives; the management of cross-border programmes is normally the responsibility of the 
EU border regions; they have the experience and know about specific needs.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 85
9. panta 6. punkts

(6) Pēc kopējo programmu piemērošanas 
Komisijai jānoslēdz finanšu līgums ar 
dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem 2002. gada 25. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam.

(6) Pēc kopējo programmu piemērošanas 
Komisijai jānoslēdz finanšu līgums ar 
partnervalstīm saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem 2002. gada 25. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam.

Or. fi

Pamatojums

Member States should be legally bound by the content of the programmes once the 
Commission has decided to approve them.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 86
9. panta 7. punkts

(7) Programmas dalībvalstis, ievērojot 
partnerības principu, kopīgi izvēlēsies tos 
pasākumus, kas atbilst kopīgo programmu
priekšrocībām un kopīgās programmas 
pasākumus, kas saņems Kopienas palīdzību.

(7) Programmas dalībvalstis un ES 
robežreģioni, kas pārstāvēti koordinācijas 
komitejā, vai uzraudzības komitejā, 
ievērojot partnerības un subsidiaritātes 
principus, kopīgi izvēlas tos pasākumus, 
kuri atbilst tās kopīgās programmas 
prioritātēm un pasākumiem, kas saņems 
Kopienas palīdzību.

Or. en
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Pamatojums

The subsidiarity principle should be mentioned in order to guarantee the participation of EU 
borderregions and policy as close as possible to the peoples need. The body for making the 
selection should also be specified, in keeping with the territorial cooperation it ought to be a 
steering committee.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 87
9. panta 8. punkts

(8) Izņēmuma gadījumos, kad kopīgo 
programmu nevar izstrādāt, jo radušās 
partnerības problēmas starp programmā 
iesaistītajām valstīm, Komisija var pieņemt 
programmu, kas nav kopīgā programma šā 
panta izpratnē, bet kas ļauj attiecīgās ES 
dalībvalsts robežreģionam vai reģioniem gūt 
labumu no palīdzības, kas paredzēta šajā 
regulā.

(8) Īpašos un attiecīgi pamatotos 
gadījumos, kad kopīgo programmu nevar 
izstrādāt, jo radušās partnerības problēmas 
starp programmā iesaistītajām valstīm vai 
starp ES un partnervalsti, Komisija var 
pieņemt programmu, kas nav kopīgā 
programma šā panta izpratnē, bet kas ļauj 
attiecīgās ES dalībvalsts robežreģionam vai 
reģioniem gūt labumu no palīdzības, kas 
paredzēta šajā regulā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 88
9. panta 8.a punkts (jauns) 

(8a) Ja dalībvalsts un partnervalstis 
politisku vai tehnisku iemeslu dēļ nespēj 
laicīgi vienoties par kopīgu dalītās vadības 
sistēmu, tur, kur Komisija ir atbildīga par 
darbību īstenošanu ārpus ES, var izmantot 
alternatīvas vadības sistēmas.

Or. en
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Pamatojums

The current system is tested and clarified. Up from this basis there shouldn’t be a different 
system once again.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 89
10. panta 1. punkts 

(1) Kopīgās programmas īstenojamas ar 
kopīgas vadības palīdzību, ko nodrošina 
kopīga vadības institūcija, kas parasti 
atrodas ES dalībvalstī. Kopīgās programmas 
principā jāīsteno kopīgai vadības iestādei, 
kas atrodas dalībvalstī.

(1) Kopīgās darbības programmas principā 
jāīsteno ar kopīgu dalītu vadību, un to 
decentralizācija ir jānodrošina kopīgai 
vadības iestādei un kopīgam sekretariātam, 
kas atrodas dalībvalstī; kopīgajam 
sekretariātam nav obligāti jāatrodas 
kopīgajā vadības iestādē. Ja dalībvalsts un 
partnervalsts tiesisku vai tehnisku iemeslu 
dēļ nespēj laicīgi izveidot kopīgu dalītās 
vadības sistēmu, Pārrobežu sadarbības 
programmas īstenošanai var izmantot 
alternatīvu vadības sistēmu.

Or. en

Pamatojums

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as these tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation. Unlike with territorial cooperation, no mention is made of a 
decentralised implementation with the participation of regional and local bodies or of a 
decentralised steering committee. The joint secretariat should be mentioned in addition to the 
joint managing authority, located in the border region of one of the EU Member States, but 
not necessarily at the managing authority (e. g. in a Euroregion or similar structure). In case 
there will be no agreement with a neighbouring country, an agreement has to be found. The 
transitional phase 2004 – 2006 introduces an improved system that should be used further on. 
There shouldn’t be a different system once again (this also applies to the amendments no.  19, 
20, 21, 22, 23, 24 in the report of Mr. Szymanski).
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Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 90
10. panta 1. punkts 

(1) Kopīgās programmas īstenojamas ar 
kopīgas vadības palīdzību, ko nodrošina 
kopīga vadības institūcija, kas parasti 
atrodas ES dalībvalstī. Kopīgās programmas 
principā jāīsteno kopīgai vadības iestādei, 
kas atrodas dalībvalstī. 

(1) Darbības programmas principā jāīsteno 
decentralizēti kopīgai vadības iestādei un 
kopīgam sekretariātam, kas atrodas 
dalībvalstī.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 91
10. panta 3. punkts 

(3) „Kopīga vadības institūcija” nozīmē 
jebkuru valsts vai privātu iestādi vai 
organizāciju, ieskaitot pašu valsti, nacionālā, 
reģionālā vai vietējā līmenī, ko kopīgi 
iecēlusi dalībvalsts vai dalībvalstis un 
partnervalsts vai partnervalstis, kas 
sadarbojas kopīgā programmā, kurām ir 
finansiālā un administratīvā kapacitāte, lai 
vadītu Kopienas palīdzību, un ir juridiskā 
kapacitāte, lai noslēgtu līgumus saskaņā ar 
šajā regulā noteiktajiem mērķiem. 

(3) „Kopīga vadības institūcija” nozīmē 
jebkuru valsts vai privātu iestādi vai 
organizāciju, ieskaitot pašu valsti, nacionālā, 
reģionālā vai vietējā līmenī, ko kopīgi 
iecēlusi dalībvalsts vai dalībvalstis un 
partnervalsts vai partnervalstis, kas 
sadarbojas kopīgā programmā, kurām ir 
finansiālā un administratīvā kapacitāte, lai 
vadītu Kopienas palīdzību, un ir juridiskā 
kapacitāte, lai noslēgtu līgumus saskaņā ar 
šajā regulā noteiktajiem mērķiem. Kopīgā 
vadības iestāde, kuru izveido pārrobežu 
sadarbības mērķu īstenošanai, atrodas  
iesaistītās dalībvalsts pierobežas reģionā.

Or. fi

Pamatojums

When determining which authority should administer a cross-border cooperation programme, 
it is necessary to observe the proportionality principle. The way to achieve greater flexibility 
and coherence with the goals and needs of neighbouring regions would be to assign the task 
of management to the authorities of the regions directly concerned.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 92
11. panta 2. punkts

(2) Jautājumi, kurus aptver īstenošanas 
noteikumi, ietver fondu sadalīšanas kritērijus 
un procedūras, līdzfinansēšanas likmi, 
kopīgu programmu sagatavošanu, kopīgu 
projektu atlasi, palīdzības tehnisko un 
finansiālo vadību, finansiālo kontroli un 
auditu, pārraudzību un novērtēšanu, 
redzamību un publicitāti.

(2) Jautājumi, kurus aptver īstenošanas 
noteikumi, ietver fondu sadalīšanas kritērijus 
un procedūras, līdzfinansēšanas likmi, 
kopīgu darbības programmu sagatavošanu, 
kopīgo vadības iestāžu, 
koordinācijas/uzraudzības komiteju un 
kopīgā sekretariāta izveidošanu un 
darbību, attaisnotos izdevumus, kopīgu 
projektu atlasi, palīdzības tehnisko un 
finansiālo vadību, finansiālo kontroli un 
auditu, pārraudzību un novērtēšanu, 
redzamību un publicitāti.

Or. en

Pamatojums

The implementing rules should also cover the designation and establishment of the managing 
authorities of the Cross-border programmes. The implementing rules set the guidelines to 
prepare for realisation of joint operational programmes.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 93
11. panta 2. punkts

(2) Jautājumi, kurus aptver īstenošanas 
noteikumi, ietver fondu sadalīšanas 
kritērijus un procedūras, līdzfinansēšanas 
likmi, kopīgu programmu sagatavošanu, 
kopīgu projektu atlasi, palīdzības tehnisko 
un finansiālo vadību, finansiālo kontroli un 
auditu, pārraudzību un novērtēšanu, 
redzamību un publicitāti.

(2) Jautājumi, kurus aptver īstenošanas 
noteikumi, ietver līdzfinansēšanas likmi, 
kopīgu programmu sagatavošanu, kopīgās 
vadības iestādes izveidošanu un 
uzdevumus, attaisnotos izdevumus, kopīgu 
projektu atlasi, palīdzības tehnisko un 
finansiālo vadību, finansiālo kontroli un 
auditu, pārraudzību un novērtēšanu, 
redzamību un publicitāti.

Or. fi
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Pamatojums

The Commission’s implementing rules should bring more detailed regulation to bear on the 
designation and tasks of the joint managing authority and on eligible expenditure. On the 
other hand, the amendment inserting a new paragraph 3a in Article 7 relates to the allocation 
criteria, the guiding principles of which should be laid down at the outset in the text of the 
regulation. 

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 94
13. panta 4. punkts

(4) Komisija īpašo pasākumu aprakstu 
nosūta dalībvalstīm viena mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas.

(4) Komisija īpašo pasākumu aprakstu 
informācijas nolūkos nosūta dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam viena mēneša laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij  

Grozījums Nr. 95
14.a pants (jauns)

(14a) Palīdzības veidi pārrobežu sadarbībai
Atbilstība
Vispārējas pārrobežu sadarbības attīstība, 
finansējot kopīgas ekonomiskas, sociālas 
un kultūras aktivitātes un pasākumus, kas 
veicina pierobežas reģionu ilgtspējīgu 
teritoriālu attīstību, galvenokārt:
(a) veicinot pierobežas rajonu ekonomiskās 
struktūras attīstību, it īpaši mazo un vidējo
uzņēmumu, tūrisma, pētniecības un 
[tehnoloģiskās] attīstības, kā arī pārrobežu 
tirdzniecības jomās;
(b) veicinot kopīgu vides aizsardzību un 
pārvaldību, kā arī riska novēršanu, tostarp 
izveidojot pārrobežu infrastruktūras 
saldūdens resursu pārvaldībai, cieto 
atkritumu un notekūdeņu 
apsaimniekošanai, atjaunojamās un 
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tradicionālās enerģijas nodrošinājumam;
(c) mazināt nošķirtību, veicot ieguldījumus 
infrastruktūrā, galvenokārt, lai novērstu 
sakaru trūkumu vai uzlabotu sekundārās 
saiknes, veicinot pieejamību transportam, 
informācijai, sakaru sistēmām un 
pakalpojumiem;
(d) veicinot darba spēka mobilitāti pāri 
robežām, darba tirgus integrāciju, kopīgas 
vietējas iniciatīvas nodarbinātības jomā vai 
apmācības un sociālās integrācijas 
pasākumus, kā arī kopīgu cilvēkresursu un 
tehniskā nodrošinājuma izmantošanu 
pētniecībai un tehniskai attīstībai;
(e) attīstot un veicinot pārrobežu sadarbību 
sociālajā un kultūras jomā, tostarp veidojot 
kopīgas kultūras, izglītības vai veselības 
aizsardzības infrastruktūras.

r. en

Pamatojums

Cross-border cooperation under INTERREG within the EU and to a large extends also in 
PHARE CBC and TACIS CBC concerns particularly the cooperation of the regional/local 
level in partnership with the states. This should also be taken into consideration in the 
Neighbourhood and Partnership programme. Accordingly, eligible measures differ from 
those of the national level. The list stated here is in line with the eligible cross-border 
cooperation measures in ERDF, Chapter, "Territorial Cooperation“.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 96
14. panta d) apakšpunkts 

(d) starptautiskas organizācijas, ieskaitot 
reģionālas organizācijas, Apvienoto Nāciju 
Organizācija, departamenti un misijas, 
starptautiskas finanšu institūcijas un 
attīstības bankas, ja tās sniedz savu 
ieguldījumu šīs regulas mērķu īstenošanai;

(d) starptautiskas organizācijas, ieskaitot 
reģionālas organizācijas, Apvienoto Nāciju 
Organizācija, departamenti un misijas, 
starptautiskas finanšu institūcijas un 
attīstības bankas, ciktāl tās sniedz savu 
ieguldījumu pārrobežu sadarbībā atbilstoši 
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šīs regulas mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 97
14. panta f) apakšpunkts 

(f) Eiropas Savienības aģentūras; (f) Eiropas Savienības aģentūras, ciktāl tās 
sniedz savu ieguldījumu pārrobežu 
sadarbībā atbilstoši šīs regulas mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 98
14. panta f) apakšpunkts 

(f) Eiropas Savienības aģentūras; (f) Eiropas Savienības aģentūras un citas ES 
iestādes, kuras izveido, lai sasniegtu šajā 
regulā izvirzītos mērķus.

Or. en



AM\575634LV.doc PE 360.354v01-00 44/50 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 99
14. panta h) apakšpunkta x) daļa 

x. visas nevalstiskās asociācijas un 
neatkarīgie fondi, kas var sniegt savu 
ieguldījumu attīstībā;

x. pārrobežu asociācijas, nevalstiskās 
asociācijas un neatkarīgie fondi;

Or. en

Pamatojums

As cross-border associations would be able to make a significant contribution to the 
realisation of the goals of ENPI, it is important to mention them even if they could be 
considered to fall under some of the other eligible categories. Cross-border associations (not 
interregional ones) are meant, which make a significant contribution. As interregional 
associations would be able to make a significant contribution to the realisation of the goals of 
the ENPI, it is important to mention them even if they could be considered to fall under some 
of the other eligible categories.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 100
15. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm saskaņā ar 
īpaši izstrādātiem noteikumiem;

(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm un to 
reģionālajām un vietējām varasiestādēm
saskaņā ar īpaši izstrādātiem noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan and Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 101
15. panta 2. punkta a) apakšpunkts
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(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm saskaņā ar 
īpaši izstrādātiem noteikumiem;

(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm un to 
reģionālajām un vietējām varasiestādēm
saskaņā ar īpaši izstrādātiem noteikumiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij  

Grozījums Nr. 102
15. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm saskaņā ar 
īpaši izstrādātiem noteikumiem;

(a) lai finansētu mērķtiecīgus administratīvās 
sadarbības pasākumus, iesaistot publiskā 
sektora ekspertus no dalībvalstīm un to 
reģionālajām varasiestādēm saskaņā ar 
īpaši izstrādātiem noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

EU regional authorities have a wealth of experience to share with their counterparts in the 
countries of the European Neighbourhood and such administrative co-operation measures 
can contribute greatly to the development of grassroots democracy.

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 103
15. panta 2. punkta g) apakšpunkts 

(g) lai ieguldītu fondā, ko nodibinājušas 
starptautiskas vai reģionālas organizācijas, 
citi donori vai partnervalstis;

(g) lai ieguldītu fondā, ko nodibinājušas 
Eiropas Savienība, dalībvalstis,
starptautiskas vai reģionālas organizācijas, 
citi donori vai partnervalstis;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter  

Grozījums Nr. 104
16. panta 1. punkts 

(1) Kopienas finansējums var arī segt 
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanu, 
uzraudzību, kontroli, auditēšanu un darbību 
izvērtēšanu, kas tiešā veidā nepieciešamas 
šīs regulas piemērošanai un tās mērķu 
sasniegšanai, piemēram, pētījumiem, 
sanāksmēm, informācijai, informētības 
palielināšanai, apmācībai un publicēšanas 
darbībām, izdevumiem, kas saistīti ar 
datortīkliem informācijas apmaiņas 
nodrošināšanai, kā arī visu citu 
administrēšanas un tehniskā atbalsta 
izdevumus, kas Komisijai var rasties 
programmas vadīšanas laikā. Tā arī segs 
izdevumus par Komisijas delegācijām 
administrēšanas atbalstam, kas 
nepieciešams, lai vadītu finansētās darbības 
saskaņā ar šo regulu.

(1) Kopienas finansējums var arī segt 
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanu, 
uzraudzību, kontroli, auditēšanu un darbību 
izvērtēšanu, kas tiešā veidā nepieciešamas 
šīs regulas piemērošanai un tās mērķu 
sasniegšanai, piemēram, pētījumiem, 
sanāksmēm, informācijai, informētības 
palielināšanai, apmācībai un publicēšanas 
darbībām, apmācības pasākumiem, kas 
dotu iespēju partneriem iesaistīties dažādos
programmu posmos, izdevumiem, kas 
saistīti ar datortīkliem informācijas apmaiņas 
nodrošināšanai, tehniskajai palīdzībai, lai 
izveidotu Eiroreģionus un to sekretariātus,
kā arī visu citu administrēšanas un tehniskā 
atbalsta izdevumus, kas Komisijai var rasties 
programmas vadīšanas laikā. Tā arī segs 
izdevumus par Komisijas delegācijām 
administrēšanas atbalstam, kas 
nepieciešams, lai vadītu finansētās darbības 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij  

Grozījums Nr. 105
17. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

(a) dalībvalstīm, jo īpaši to valsts iestādēm 
un daļēji valsts iestādēm;

(a) dalībvalstīm, jo īpaši to 
reģionālajam/vietējam līmenim, valsts 
iestādēm un daļēji valsts iestādēm;

Or. en

Pamatojums

The regional/ local level is the most important one in the field of cross-border cooperation
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Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 106
17. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

(b) citām donorvalstīm, un it īpaši no to 
valsts un daļēji valsts aģentūrām;

(b) EEZ valstīm, Šveicei un citām 
donorvalstīm, un it īpaši no to valsts un 
daļēji valsts aģentūrām;

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 107
19. panta 1. punkts

(1) Budžeta saistības tiek pildītas, 
pamatojoties uz Komisijas pieņemtajiem 
lēmumiem saskaņā ar 9. panta 5. punktu, 12. 
panta 1. punktu, 13. panta 1. punktu un 16. 
panta 3. punktu.

(1) Budžeta daudzgadu saistības tiek 
pildītas, pamatojoties uz Komisijas 
pieņemtajiem lēmumiem saskaņā ar 9. panta 
5. punktu, 12. panta 1. punktu, 13. panta 1. 
punktu un 16. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Multi-annual budget commitments are key-element of the structural funds and vitally 
important for ensuring the qualitive development of cross-border cooperation on the EU´s  
future external borders and placing EU border regions on an equal footing with the Union´s 
internal borders. 
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Grozījumu iesniedza Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 108
21. panta otrās daļas 3) apakšpunkts

jebkura Eiropas ekonomikas zonas 
dalībvalsts.

jebkura Eiropas ekonomikas zonas 
dalībvalsts un Šveice.

Or. en

Pamatojums

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 109
28. panta 1.a punkts (jauns)

(1a) Palīdzību nesniedz vai pārtrauc sniegt, 
ja tās saņēmēja jebkādas darbības vai 
pasākumi ir pretrunā ar acquis 
communautaire vai jebkuru starptautisko 
publisko tiesību pamatprincipiem, kuri 
aizsargā cilvēktiesības, tostarp, tiesības, 
kuras ir atzītas Eiropas Savienības 
Pamattiesību un brīvību hartā, un tiesības, 
kuras ir būtiskas, tiesību uz attīstību 
īstenošanā, saskaņā ar ES attīstības 
politiku. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 110
29.pants

Bāzes finansējums šīs regulas īstenošanai 
laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam ir 
14 929 miljoni eiro. Ikgadējos asignējumus 
saskaņā ar finanšu plānu apstiprina par 
budžetu atbildīgā iestāde.

Bāzes finansējums šīs regulas īstenošanai 
laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam ir EUR
14 929 miljoni, no kuriem EURxxx piešķir 
pierobežas apgabalu sadarbības 
programmām. Ikgadējos asignējumus 
saskaņā ar finanšu plānu apstiprina par 
budžetu atbildīgā iestāde.

Or. fi

Pamatojums

Border area cooperation generates added value not just for the areas themselves, but for the 
Union as a whole. The cooperation programmes, which as a rule will be designed to run for, 
and be implemented over, seven years, require the certainty that can be provided by fixed 
aggregate funding.


