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JAUNATTĪSTĪBAS VALSTĪM
PIEMĒROJAMIE TIRDZNIECĪBAS REŽĪMI

Es tirdzniecības un attīstības politika ir izklāstīta 2012. gada janvāra paziņojumā
“Tirdzniecība, izaugsme un attīstība”. Tajā vislielākā uzmanība pievērsta valstīm, kurām
ir visvairāk vajadzību. Vispārējā preferenču sistēma tiek saglabāta attiecībā uz vismazāk
attīstītajām valstīm, piemēram, kā režīms “Viss, izņemot ieročus”, savukārt preferenciāla
attieksme pret ĀKK grupas valstīm, kas nav vismazāk attīstītās valstis, ir aizstāta ar
ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN), kuros ir iekļauts attīstības elements. Pašlaik
tiek gatavota jauna ES tirdzniecības atbalsta stratēģija, kuras mērķis ir palīdzēt jaunattīstības
valstīm veidot tirdzniecības spējas, un tās pamatā būs jauns Komisijas paziņojums. ES
atbalsta PTO sarunu kārtas attīstības jomā un 2015. gada oktobrī ratificēja tirdzniecības
atvieglošanas nolīgumu.

JURIDISKAIS PAMATS

2012. gada paziņojumā “Tirdzniecība, izaugsme un attīstība: Tirdzniecības un ieguldījumu
politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību”[1] skaidri tiek atspoguļotas izmaiņas
“tirdzniecības un attīstības” modelī.
Vienlaikus tirdzniecību joprojām izvirzot attīstības stratēģiju centrā, 2012. gada paziņojumā
tika uzsvērts, ka nepieciešama arvien diferencētāka pieeja jaunattīstības valstīm, lai pievērstu
uzmanību tām, kurām ir visvairāk vajadzību. Tā mērķis bija arī uzlabot tirdzniecības un attīstības
politikas sinerģiju, piemēram, attiecībā uz ES principu par politikas saskaņotību attīstībai un
2011. gada paziņojumu par pārmaiņu programmu[2], kā arī tajā atgādināts, cik svarīgi ir ievērot
ES pamatvērtības, piemēram, cilvēktiesības.
Vispārīgi tirdzniecības politikas juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 207. pants, kurā ir noteikta ES iestāžu kompetence kopējās tirdzniecības politikas
(KTP) jomā. LESD 188. panta 2. punktā ir paredzēts, ka uz KTP īstenošanu attiecas parastā
likumdošanas procedūra, saskaņā ar kuru ir jāsaņem Parlamenta apstiprinājums. Saskaņā ar
LESD 218. pantu Parlamenta piekrišana ir nepieciešama, lai noslēgtu tādus starptautiskus
tirdzniecības nolīgumus kā, piemēram, EPN. Parlamenta pilnvaras ir palielinājušās ne tikai
saskaņā ar Lisabonas līgumu, ar kuru paplašina parastās likumdošanas procedūras piemērošanas
jomas, bet šā sasaukuma laikā – arī praksē. Tā apņemšanās palielināt tirdzniecības sarunu
pārredzamību bija iemesls Komisijas priekšsēdētāja J.-C. Juncker paziņojumam viņa runā par
stāvokli Savienībā attiecībā uz to, ka visas sarunu pilnvaras tiks deklasificētas.

[1]COM(2012)0022.
[2]“ES attīstības politikas ietekmes palielināšana – pārmaiņu programma” (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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PREFERENCIĀLĀS PIEKĻUVES SISTĒMU SAVIENĪBAS TIRGUM
MĒRĶIS

VPS sistēmu, ko ieviesa 1971. gadā, veido trīs elementi. Viens no tiem ir standarta “Vispārējo
preferenču sistēma” (VPS) – autonoms tirdzniecības režīms, saskaņā ar kuru ES konkrētām
ārvalstu precēm vienpusēji sniedz preferenciālu piekļuvi ES tirgum, nosakot pazeminātus vai
nulles tarifus. Otrais elements (VPS+) ir īpašs veicināšanas režīms, ar kuru piedāvā tarifu
samazinājumus visneaizsargātākajām valstīm, kuras ir ratificējušas un īstenojušas starptautiskas
konvencijas, kas saistītas ar cilvēktiesībām un darba ņēmēju tiesībām, kā arī vides un labas
pārvaldības jomā. Trešais elements – “viss, izņemot ieročus” režīms garantē piekļuvi ES bez
nodokļiem un bez kvotām visiem 49 vismazāk attīstīto valstu (VAV) produktiem, izņemot
ieročus un munīciju.
VPS mērķis ir atvieglot jaunattīstības valstu un teritoriju piekļuvi ES tirgum, pazeminot
tarifus šo valstu precēm. Sākotnēji vienpusējās tarifu preferences, kuras piešķir ES tirgum,
bija paredzētas, lai jaunattīstības valstis gūtu papildu eksporta ieņēmumus, kurus tās varētu
izmantot nolūkā īstenot pašu ilgtspējīgas attīstības un nabadzības mazināšanas politiku, kā arī
diversificētu tautsaimniecību. VPS tika reformēta 2012. gadā[3]. Kamēr šie trīs komponenti tika
saglabāti, sistēma vairāk koncentrējās uz valstīm, kurās ir visvairāk vajadzību.
“Standarta” VPS ir papildināta ar nosacījumiem par ierobežotākiem ienākumiem, samazinot
visām tarifu pozīcijām nodokļus aptuveni par 66 %, lai nodrošinātu, ka neaizsargātās
jaunattīstības valstis ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem kļūst par galveno mērķa grupu.
Tas nozīmē, ka valstis, kuras Pasaules Banka iepriekšējos trīs gados atzinusi par valstīm ar
augstiem vai vidējiem ienākumiem, zaudēs tiesības uz VPS. No tā izriet, ka saņēmēju grupa ir
ievērojami samazināta no 176 līdz 27 valstīm. No jauna ieviestais “izslēgšanas” mehānisms ir
grozīts, nosakot, kurā brīdī tarifa preferences vairs neattiecas uz konkrētu valsti.
VPS + īpašais režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, joprojām paredz nulles nodokļa
likmi aptuveni 66 % tarifa pozīciju, kuras izraudzītas saskaņā ar standarta VPS jaunattīstības
valstīm, kas tiek uzskatītas par neaizsargātām, bet režīma piemērošana ir atkarīga no tā, vai valsts
ir ratificējusi 27 starptautiskās konvencijas saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, tostarp galvenās
cilvēktiesību aizsardzības konvencijas, darba tiesību konvencijas, noteiktas konvencijas saistībā
ar vides aizsardzību un konvencijas saistībā ar cīņu pret narkotiku ražošanu un kontrabandu.
Šo prasību neizpildes gadījumā tarifa koncesija tiek pārtraukta. Saņēmēju saraksts papildināts
ar citām valstīm.
Šīs divas VPS shēmas būs spēka uz desmit gadiem.
“Viss, izņemot ieročus” iniciatīva[4] nodrošina piekļuvi ES tirgum bez nodokļiem un bez kvotām
visiem vismazāk attīstīto valstu (VAV) produktiem, izņemot ieročus un munīciju. Reformas
rezultātā šī iniciatīva kļuva mērķtiecīgāka, orientējoties uz 49 VAV, kuras gūst labumu no
sistēmas “viss, izņemot ieročus” uz neierobežotu laika periodu. To starpā ir 33 Āfrikas valstis,
10 Āzijas valstis, piecas Klusā okeāna reģiona valstis un vēl viena Karību jūras reģiona valsts
(Haiti).
Visas valstis, kuras ir parakstījušas un ratificējušas BTN ar ES, automātiski pārstāj izmantot
preferenciālu režīmu neatkarīgi no to attīstības līmeņa.

[3]Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012.
[4]Eiropas Komisija, “Viss, izņemot ieročus” iniciatīva – kurš to var izmantot?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 3

Daudzpusējā līmenī ES atbalsta PTO Dohas attīstības programmu, kas uzsākta 2001. gadā.
Tā 2015. gada oktobrī ratificēja nolīgumu par tirdzniecības atvieglošanu, kurš tika noslēgts
2014. gadā Bali un būs īpaši svarīgs jaunattīstības un valstīm, kam ir tikai sauszemes robežas.
Tirdzniecības atbalsta iniciatīva, kura tika uzsākta 2005. gada decembrī PTO ministru
konferencē Honkongā, papildina Dohas Attīstības programmu un sniedz atbalstu, lai palīdzētu
veidot tirdzniecības spējas nolūkā radīt izaugsmi un apkarot nabadzību. ES 2007. gadā pieņēma
stratēģiju[5], kura tiek atjaunināta, lai tā atbilstu ANO Ilgtspējīgas attīstības programmai
2030. gadam[6], ES konsensam attīstības jomā[7] un globālajai stratēģijai[8]. Jauns Komisijas
paziņojums tiek gaidīts 2017. gada beigās.
Iepriekšējā PTO ministru konferencē, kas pirmo reizi notika Āfrikas valstī – Kenijā, ES kopā
ar dažām citām PTO dalībvalstīm bija ļoti aktīvas, sekmējot risināt citus jaunattīstības valstis
interesējošus jautājumus.

EKONOMIKAS PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMI

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN) saskaņā ar 2000. gada Kotonū nolīgumu kļuva
par galvenajiem instrumentiem tirdzniecības veicināšanai starp ES un Āfrikas, Karību jūras un
Klusā okeāna reģionu. Tie ir ES un ĀKK tirdzniecības attiecības veidojoši elementi, viens no
trim nolīguma pīlāriem, un ir izstrādāti tā, lai būtu savienojami ar dalību Pasaules Tirdzniecības
organizācijā. Ar tiem pašlaik pakāpeniski aizstāj ES preferenciālo tirdzniecības režīmu.
Sarunas par EPN tika uzsāktas 2002. gadā, un tās bija jāpabeidz līdz 2008. gadam. Tā kā
sarunu procesi noritēja daudz ilgāk nekā paredzēts, ES pieņēma Tirgus piekļuves regulu, lai
nodrošinātu pagaidu tirgus piekļuves režīmu līdz 2014. gadam, kuru attiecīgi pagarināja līdz
2016. gadam, kamēr EPN tiek noslēgti, parakstīti un ratificēti. Šis process neieguva paredzēto
reģionālo dimensiju, jo pirms Tirgus piekļuves regulas termiņa beigām (2016. gada 1. oktobris)
tikai divi reģioni bija parakstījuši EPN, kuri vēl nav ratificēti, un tikai viens reģionālais EPN
bija spēkā.
EPN būtu jāsaglabā pat tad, ja Kotonū nolīgums 2020. gadā februārī zaudēs spēku, un tiem arī
turpmāk būs galvenā loma kā tirdzniecības pīlāram laikposmā pēc Kotonū partnerības.

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

Karību foruma (Cariforum) EPN ir pirmais reģionālais nolīgums, kurš bija jāparaksta
2008. gada oktobrī, un Parlaments to apstiprināja 2009. gada 25. martā. Tas joprojām ir spēkā
un pirmo reizi tika pārskatīts 2015. gadā.
Rietumāfrika – sarunas starp ES un 16 Rietumāfrikas valstīm tika pabeigtas 2014. gada februārī.
Vienošanās par tekstu tika panākta 2014. gada 30. jūnijā, bet 2014. gada 10. jūlijā Rietumāfrikas
valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) valstu vadītāji apstiprināja EPN parakstīšanai. Pašlaik
norisinās parakstīšanas process. Kotdivuāra un Gana 2007. gada beigās ar ES panāca vienošanos
par divpusējiem “pagaidu” EPN. EPN ar Kotdivuāru tika parakstīts 2008. gada 26. novembrī,
Valsts Asambleja to ratificēja 2016. gada 12. augustā, un no 2016. gada 3. septembra ir uzsākta
tā pagaidu piemērošana. Attiecībā uz Ganu nolīgums tika parakstīts 2016. gada 28. jūlijā, un
Ganas parlaments to ratificēja 2016. gada 3. augustā. Tā kā Eiropas Parlaments to apstiprināja
2016. gada 1. decembrī, to sāka provizoriski piemērot no 2016. gada 15. decembrī.

[5]COM(2007) 163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=LV
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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Centrālā Āfrika – Kamerūna 2009. gada 15. janvārī parakstīja EPN starp ES un Centrālo Āfriku
un ir vienīgā valsts reģionā, kas to ir izdarījusi. Eiropas Parlaments sniedza savu piekrišanu
2013. gada jūnijā. Kamerūnas parlaments 2014. gada jūlijā apstiprināja nolīguma ratificēšanu,
un nolīguma pagaidu piemērošana tika uzsākta 2014. gada 4. augustā. Līdz šim vēl nav parakstīts
neviens reģionālais EPN.
Austrumāfrikas un Āfrikas dienvidvalstis – Austrumāfrikas un Āfrikas dienvidvalstis – četras
šā reģiona valstis, proti Maurīcija, Seišelas, Zimbabve un Madagaskara, pagaidu EPN parakstīja
2009. gadā, kura pagaidu piemērošana tika uzsākta 2012. gada 14. maijā. Eiropas Parlaments
deva piekrišanu nolīgumam 2013. gada 17. janvārī.
Austrumāfrikas Kopiena (AĀK) – sarunas par reģionālo EPN veiksmīgi tika pabeigtas
2014. gada 16. oktobrī. Kenija un Ruanda 2016. gada 1. septembrī parakstīja EPN, tāpat kā
to darīja arī ES dalībvalstis un ES. Pašlaik ar Keniju un Ruandu notiek ratifikācijas process.
Uganda un Burundi pašlaik aktīvi apsver parakstīšanu turpmākajos mēnešos. Tanzānijas
parlamenta deputāti 2016. gada 11. novembrī diemžēl nobalsoja pret EPN ratifikāciju.
Āfrikas dienvidvalstu attīstības kopiena (SADC) – EPN sarunas 2014. gada 15. jūlijā
Dienvidāfrikā tika veiksmīgi pabeigtas. Tādējādi tika pabeigtas 10 gadus ilgušās sarunas,
sagatavojot visaptverošu nolīgumu ar visu SADC EPN valstu grupu, tostarp Dienvidāfriku.
Nolīgumu parakstīja 2016. gada 10. jūnijā ES un SADC EPN grupa, kuru veido sešas no
15 Āfrikas dienvidvalstu attīstības kopienas dalībvalstīm (Botsvāna, Lesoto, Mozambika,
Namībija, Svazilenda un Dienvidāfrika), un tas stājās spēkā 2016. gada 10. oktobrī, pēc tam,
kad Eiropas Parlaments 2016. gada 14. septembrī deva savu piekrišanu. Angolai ir novērotājas
statuss, un tā nākotnē var pievienoties nolīgumam.
Klusā okeāna reģions – ES 2009. gada 30. jūlijā parakstīja EPN ar Papua-Jaungvineju, bet
2009. gada 11. decembrī – ar Fidži. Parlaments deva savu piekrišanu 2011. gada 19. janvārī.
Papua-Jaungvinejas parlaments ratificēja EPN 2011. gada 25. maijā. Fidži 2014. gada 17. jūlijā
pieņēma lēmumu uzsākt EPN pagaidu piemērošanu.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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