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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. .../2010

(... gada ...), 

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006,

ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

                                               

1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) 
un Padomes … nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas 
Parlamenta … nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Eiropas Savienības politikas attīstības jomā mērķis ir nabadzības samazināšana un tās

galīga izskaušana.

(2) Kā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dalībniece Savienība ir apņēmusies integrēt 

tirdzniecību savās attīstības stratēģijās un veicināt starptautisko tirdzniecību, lai sekmētu 

attīstību un nabadzības samazināšanu un ilgtermiņā — tās izskaušanu pasaulē.

(3) Savienība atbalsta Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) grupas valstis to 

centienos samazināt nabadzību un nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas un sociālo attīstību 

un atzīst šo valstu izejvielu nozares nozīmību.

(4) Savienība ir apņēmusies atbalstīt jaunattīstības valstu vienmērīgu un pakāpenisku 

integrāciju pasaules ekonomikā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Galvenās 

ĀKK banānu eksportētājvalstis var saskarties ar grūtībām saistībā ar mainīgajiem 

tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši saistībā ar PTO notiekošo lielākās labvēlības režīma 

(MFN) tarifa liberalizāciju, kā arī divpusējiem un reģionāliem nolīgumiem, kas ir noslēgti 

vai tiek slēgti starp Savienību un Latīņamerikas valstīm. Tādēļ spēkā esošai Regulai (EK) 

Nr. 1905/20061, būtu jāpievieno ĀKK programma par papildu pasākumiem banānu nozarē

("programma").

                                               

1 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
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(5) Saskaņā ar  programmu pieņemamo finanšu palīdzības pasākumu mērķis ir uzlabot to 

cilvēku dzīves līmeni un dzīves apstākļus, kuri dzīvo banānu audzēšanas reģionos un ir 

atkarīgi no banānu ražošanas un tirdzniecības ķēdes, jo īpaši mazie lauksaimnieki un 

mazās vienības, kā arī nodrošināt atbilstību darba noteikumiem, arodveselības un darba 

drošības standartiem un vides standartiem, jo īpaši saistībā ar pesticīdu izmantošanu. 

Pasākumiem būtu arī jāatbalsta no banānu eksporta atkarīgo reģionu pielāgošanās, tostarp, 

vajadzības gadījumā, reorganizācija, izmantojot uz nozarēm vērstu budžeta atbalstu vai 

veicot uz projektiem vērstas intervences darbības. Pasākumiem būtu jāveicina sociālo 

atjaunošanas politiku, ekonomikas dažādošanu vai ieguldījumus konkurētspējas 

uzlabošanai gadījumos, kad šīs darbības var uzskatīt par dzīvotspējīgām, ņemot vērā 

rezultātus un pieredzi, kas gūta, piemērojot īpašo palīdzības sistēmu tradicionālajām ĀKK 

banānu piegādātājvalstīm, kura izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2686/941 un īpašo 

palīdzības struktūru tradicionālajām ĀKK banānu piegādātājvalstīm, kura izveidota ar 

Padomes Regulu (EK) 856/19992 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1609/19993. Savienība 

atzīst nepieciešamību veicināt to, ka banānu nozarē gūtie ienākumi tiek sadalīti taisnīgāk.

                                               

1 OV L 285, 5.11.1991., 1. lpp.
2 OV L 108, 27.4.1999., 2. lpp.
3 OV L 190, 23.7.1999., 14. lpp.
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(6) Programmu vajadzētu pievienot pielāgošanās procesam ĀKK valstīs, kuras pēdējos gados 

ir eksportējušas uz Savienību ievērojamus banānu daudzumus un kuras skars liberalizācija 

Ženēvas Nolīguma par banānu tirdzniecību1 satvarā vai divpusējie vai reģionālie nolīgumi, 

kas ir noslēgti vai tiek slēgti starp Savienību un noteiktām Latīņamerikas valstīm. 

Programma balstās uz īpašo palīdzības struktūru (SFA) tradicionālajām ĀKK banānu 

piegādātājvalstīm. Tā atbilst Savienības starptautiskajām saistībām PTO satvarā, tās mērķis 

ir pārstrukturēšana un konkurētspējas uzlabošana, un tāpēc tai ir pagaidu raksturs, proti, tās 

darbības ilgums ir četri gadi (2010.–2013. gads).

(7) Komisijas 2010. gada 17. marta paziņojuma "Divgadu ziņojums par īpašo palīdzības 

struktūru tradicionālajām ĀKK banānu piegādātājvalstīm" secinājumos ir noteikts, ka 

iepriekšējās atbalsta programmas sniedza būtisku ieguldījumu, lai panāktu uzlabotu 

ekonomikas dažādošanas spēju, tomēr to pilnīgu ietekmi vēl nav iespējams noteikt, un ka 

ĀKK valstu banānu eksporta noturīgums vēl joprojām ir nestabils.

(8) Komisija ir veikusi īpašās palīdzības struktūras programmas novērtējumu, tomēr tā nav 

veikusi novērtējumu par papildu pasākumiem banānu nozarē.

(9) Komisijai būtu jānodrošina šīs programmas un saņēmējvalstīs darbojošos reģionālo un 

valstu indikatīvo programmu saskaņošana, jo īpaši attiecībā uz mērķu īstenošanu 

ekonomikas, lauksaimniecības, sociālajā un vides jomā.

                                               

1 OV L 141, 9.6.2010., 3. lpp.
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(10) Gandrīz 2 % no pasaules banānu tirdzniecības ir sertificējušas taisnīgas tirdzniecības 

ražotāju organizācijas. Taisnīgās tirdzniecības minimālās cenas tiek fiksētas, pamatojoties 

uz apspriedēs ar ieinteresētajām personām noteiktu "ilgtspējīgu ražošanas izmaksu" 

aprēķinu, lai tādējādi ņemtu vērā izmaksas, kas saistītas ar pieņemamu sociālo un vides 

normu ievērošanu, un lai nodrošinātu saprātīgu peļņu, kas ļautu ražotājiem veikt 

ieguldījumus viņu darbības ilgtermiņa stabilitātē.

(11) Lai nepieļautu vietējo darba ņēmēju ekspluatāciju, dalībniekiem banānu nozares ražošanas 

ķēdē būtu jāvienojas par nozarē radīto ienākumu taisnīgu sadali.

(12) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1905/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants

Regulu (EK) Nr. 1905/2006 ar šo groza šādi.

1) Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Savienības atbalsta īstenošana

Atbilstīgi šīs regulas vispārējam pamatmērķim, darbības jomai, mērķiem un vispārējiem 

principiem Savienības palīdzība tiek īstenota, izmantojot ģeogrāfiskās un tematiskās 

programmas, kas noteiktas 5. līdz 16. pantā, un programmas, kas paredzētas 17. un 

17.a pantā.";
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2) iekļauj šādu pantu:

"17.a pants

Galvenās ĀKK banānu piegādātājvalstis

1. ĀKK banānu piegādātājvalstis, kas minētas IIIa pielikumā, gūst labumu no papildu 

pasākumiem banānu nozarē. Savienības palīdzību šīm valstīm virza, lai atbalstītu to 

pielāgošanās procesu pēc Savienības banānu tirgus liberalizācijas PTO satvarā. 

Savienības atbalstu jo īpaši izmanto, lai cīnītos pret nabadzību, uzlabojot 

lauksaimnieku un attiecīgo iedzīvotāju, vajadzības gadījumā mazo struktūru, dzīves 

līmeni un apstākļus, tostarp nodrošinot darba un drošības standartu un vides normu 

ievērošanu, ietverot pesticīdu izmantošanu un pakļautību to iedarbībai. Sniedzot 

Savienības palīdzību, ņem vērā valstu politiku un piemērošanās stratēģiju, kā arī 

reģionālos apstākļus (attālāko Savienības reģionu un aizjūras zemju un teritoriju 

tuvums) un īpašu nozīmi velta šādām sadarbības jomām:

a) uzlabot banānu eksporta nozares konkurētspēju gadījumos, kad nozare ir 

ilgtspējīga, ņemot vērā ražošanas ķēdes dažādo iesaistīto personu apstākļus;

b) ekonomikas dažādošanas veicināšana reģionos, kas atkarīgi no banānu nozares, 

ja šāda stratēģija ir īstenojama;



16447/1/10 REV 1 IE/eca 8
DG DDTE LV

c) novērst pielāgošanās procesa izraisītās plašāka mēroga sekas, kas, iespējams, ir 

saistītas ar nodarbinātību un sociālajiem pakalpojumiem, zemes izmantojumu 

un vides atjaunošanu, un makroekonomikas stabilitāti, bet neaprobežojas ar 

šiem faktoriem.

2. No IV pielikumā minētās summas Komisija nosaka maksimālo summu, kas pieejama 

katrai šā panta 1. punktā minētajai ĀKK banānu piegādātājvalstij, pamatojoties uz 

šādiem objektīviem, svērtiem rādītājiem:

a) banānu tirdzniecība ar Savienību;

b) banānu eksporta nozīmība attiecīgās ĀKK valsts ekonomikā līdz ar valsts 

attīstības līmeni.

Sadales kritēriju novērtējuma pamatā ir reprezentatīvi dati par laikposmu līdz 

2010. gadam, šim laikposmam nepārsniedzot piecus gadus, un Komisijas pētījums, 

kurā novērtēts tas, kā ĀKK valstis ietekmē PTO panāktā vienošanās un noslēgtie  vai 

noslēgšanas procesā esošie divpusējie vai reģionālie nolīgumi  starp Savienību un 

Latīņamerikas valstīm, kuras ir galvenās banānu eksportētājvalstis.
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3. Pēc analoģijas ar 19. pantu un saskaņā ar 21. pantu Komisija pieņem daudzgadu 

atbalsta stratēģijas. Tā nodrošina, ka šīs stratēģijas papildina attiecīgo valstu 

ģeogrāfiskās stratēģijas dokumentus, kā arī nodrošina pagaidu raksturu papildu 

pasākumiem banānu nozarē.

Daudzgadu atbalsta stratēģijās papildu pasākumiem banānu nozarē ietver:

a) atjauninātu valsts vides raksturojumu, pienācīgu uzmanību veltot valsts banānu 

nozarei, inter alia koncentrējoties uz pesticīdu izmantošanu;

b) informāciju par panākumiem, kas gūti saistībā ar iepriekšējām programmām 

banānu nozares atbalstam;

c) rādītājus, kas ļauj novērtēt rezultātus, kuri panākti saistībā ar līdzekļu izmaksas 

nosacījumiem, kad par finansēšanas veidu ir izvēlēts budžeta atbalsts;

d) sagaidāmos atbalsta rezultātu;

e) atbalsta pasākumu īstenošanas un līdzekļu sagaidāmās izmaksāšanas grafiku 

katrai līdzekļu saņēmējvalstij;
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f) veidu, kādā tiks gūti un novērtēti panākumi saistībā ar starptautiski atzītu ILO 

darba pamatstandartu un attiecīgo konvenciju par darba drošību un 

arodveselību, kā arī attiecīgo starptautiski atzīto vides pamatnormu ievērošanu.

18 mēnešus pirms termiņa beigām veic papildu pasākumu banānu nozarē 

programmas un attiecīgo valstu panāktā progresa novērtējumu, kurā iekļauj 

ieteikumus par veicamajiem pasākumiem un to raksturu.";

3) regulas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

Stratēģijas dokumentu un provizorisku daudzgadu programmu pieņemšana

Komisija saskaņā ar 35. panta 2. punktu pieņem 19. un 20. pantā minētos stratēģijas 

dokumentus un provizoriskās daudzgadu programmas, kā arī to pārskatus, kas minēti 

19. panta 2. punktā un 20. panta 1. punktā, un attiecīgi 17. un 17.a pantā minētos papildu 

pasākumus.";

4) regulas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Principā Savienības palīdzību saņēmējvalstīs nevar izmantot nodokļu, nodevu 

maksāšanai vai maksājumu veikšanai.";
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5) regulas 29. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Budžeta saistības tiek pildītas, pamatojoties uz Komisijas lēmumiem, kas pieņemti 

saskaņā ar 17.a panta 3. punktu, 22. panta 1. punktu, 23. panta 1. punktu un 26. panta 

1. punktu.";

6) regulas 31. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Regulas 11. līdz 16. pantā paredzēto tematisko programmu un 17. un 17.a pantā paredzēto 

programmu finansēto iepirkuma vai dotāciju līgumu piešķiršanā var piedalīties visas 

fiziskas personas, kas ir jaunattīstības valsts valstspiederīgie, vai juridiskas personas, kas 

veic uzņēmējdarbību jaunattīstības valstī, kā noteikusi ESAO/APK un kā noteikts 

II pielikumā, papildus fiziskām vai juridiskām personām, kas ir atbilstīgas, pamatojoties uz 

tematisko programmu vai 17. un 17.a pantā paredzētajām programmām. Komisija publicē 

un atjaunina II pielikumu atbilstīgi regulāriem ESAO/APK pārskatiem par palīdzības 

saņēmēju sarakstu, un par to informē Padomi.";

7) regulas 38. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Bāzes finansējums šīs regulas īstenošanai laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam 

ir EUR 17 087 miljoni.

2. Provizoriskās summas, kas piešķirtas katrai 5. līdz 10. pantā, 11. līdz 16. pantā un 

17. un 17. a pantā minētajai programmai, ir noteiktas IV pielikumā. Šīs summas ir 

noteiktas laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.";
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8) šīs regulas I pielikumu iekļauj kā IIIa pielikumu;

9) regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS

"IIIa PIELIKUMS

Galvenās ĀKK banānu piegādātājvalstis

1. Beliza

2. Kamerūna

3. Kotdivuāra

4. Dominika

5. Dominikānas Republika

6. Gana

7. Jamaika

8. Sentlūsija

9. Sentvinsenta un Grenadīnas

10. Surinama".
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II PIELIKUMS

"IV PIELIKUMS

Provizoriski finanšu piešķīrumi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (miljonos EUR)

Kopā 17 087

Ģeogrāfiskās programmas: 10 057

Latīņamerika 2690

Āzija 5187

Vidusāzija 719

Tuvie un Vidējie austrumi 481

Dienvidāfrika 980

Tematiskās programmas: 5596

Ieguldījumi cilvēkos 1060

Vide un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana 804

Nevalstiskās struktūras un pašvaldības attīstības jomā 1639

Nodrošinātība ar pārtiku 1709

Migrācija un patvērums 384

ĀKK Cukura protokola valstis 1244

Galvenās ĀKK banānu piegādātājvalstis 190"

"
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I. IEVADS

Komisija 2010. gada 17. martā pieņēma priekšlikumu 1 Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 

Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā.

Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobrī pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā.

Padome ... pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.

II. MĒRĶIS

Šī ĀKK programma par papildu pasākumiem banānu nozarē (BAM) tiek ierosināta kā 

grozījums Regulā (EK) Nr. 1905/2006,  ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 

jomā (ASI). BAM programmas mērķis ir palīdzēt pārstrukturēt banānu nozari desmit 

galvenajās ĀKK banānu eksportētājvalstīs.

ES banānu tirgus kopīgā organizācija (TKO) ir atkārtoti kritizēta Pasaules Tirdzniecības 

organizācijā (PTO).  Tādēļ ES atbilstoši PTO sistēmai ir risinājusi sarunas par banānu 

tirdzniecības nolīgumu, kas veicina to, ka tiktu pabeigtas sarunas par lauksaimniecības 

jautājumiem Dohas Attīstības programmas (DAP) ietvaros un visa Dohas sarunu kārta.

Tas ļaus samazināt ĀKK valstīm piešķirto priekšrocību robežu, kura būs jākoriģē. 

Galvenajām ĀKK banānu piegādātājvalstīm paredzētās BAM programmas mērķis ir atbalstīt 

no banānu eksporta atkarīgo reģionu pielāgošanos, izmantojot budžeta atbalstu vai veicot 

īpašas intervences darbības. Pasākumi veicinās pielāgošanos plašāka mēroga sekām 

(piemēram, sociālā un vides jomā), ekonomikas dažādošanas politiku vai ieguldījumus

konkurētspējas uzlabošanai gadījumos, kad šīs darbības var uzskatīt par dzīvotspējīgu 

stratēģiju.

Pasākumi tiek ierosināti kā pagaidu programma, kuras darbības ilgums nepārsniedz četrus 

gadus (2010.–2013. gads). Šiem pasākumiem piešķirtu budžeta līdzekļus 190 miljonu euro 

apmērā, un tos ieviestu, grozot ASI.

                                               
1 OV …
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III. PADOMES NOSTĀJAS PIRMAJĀ LASĪJUMĀ ANALĪZE

Pēc savlaicīgām un konstruktīvām triju iestāžu apspriedēm Padome apstiprināja 15 Eiropas 

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtos grozījumus.  Padome uzskata, ka šie grozījumi uzlabo 

sākotnējo priekšlikumu – vai nu pilnveidojot to, galvenokārt tā preambulu, vai precizējot 

dažus būtiskus BAM programmas aspektus.

Konkrētāk, ES palīdzība tagad ir nepārprotami vērsta uz nabadzības izskaušanu un 

sīkzemnieku un citu attiecīgo personu dzīves un darba apstākļus uzlabošanu.

Turklāt tagad regulā dota atsauce uz BAM programmai atbilstīgo valstu reģionālajiem 

apstākļiem, īpaši uz ES attālāko reģionu un aizjūras zemju un teritoriju tuvumu.

Padome atzinīgi vērtēja arī EP grozījumus attiecībā uz vides aizsardzības prasībām, kā arī 

sociālajām prasībām, pamatojoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) standartiem, 

kas jāiekļauj valstu atbalsta stratēģijās.

Visbeidzot jāpiebilst, ka jaunajā redakcijā ir paredzēts BAM programmu novērtējums 

astoņpadsmit mēnešus pirms tās beigām, kad var iesniegt attiecīgus ieteikumus.

Tomēr Padome nav spējusi apstiprināt šos Eiropas Parlamenta pieņemtos grozījumus, ar 

kuriem tiek ieviesta deleģēto aktu procedūras piemērošana (LESD 290. pants) daudzgadu 

sadarbības programmu un stratēģijas dokumentu pieņemšanai.  Padome uzskata, ka 

daudzgadu sadarbības programmas, kas nav juridiski saistoši akti, nav vispārēji piemērojami 

akti, kas papildina vai groza pamataktu. Tie ir īstenošanas pasākumi LESD 291. panta 

nozīmē.
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IV. SECINĀJUMS

Lai panāktu drīzu vienošanos par grozīto regulu, Padome ir sākusi svarīgas sarunas ar Eiropas 

Parlamentu, ko sekmē Eiropas Komisija.  Sarunu rezultātā ir panākta liela vienprātība par 

būtiskiem teksta elementiem, kas attiecas uz BAM programmu kā tādu. 

Lai arī Komisijas priekšlikums Padomei neradīja īpašus sarežģījumus, Padome pielika īpašas 

pūles, lai novērstu vairākas Eiropas Parlamenta paustās bažas attiecībā uz grozītās regulas 

piemērošanu. 

Padome uzskata, ka tās nostāja pirmajā lasījumā ir līdzsvarots kompromiss, un aicina Eiropas 

Parlamentu strādāt pie šā teksta, lai šī regula varētu stāties spēkā 2010. gadā. Tas ļautu 

nezaudēt līdzekļus, kas jau ieplānoti 2010. gada budžetā. Padome ir paudusi nopietnas bažas 

par to, ka neizdošanās panākt vienošanos līdz 2010. gada beigām var apdraudēt ilgi gaidītā 

banānu tirdzniecības nolīguma noslēgšanu PTO.
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2010/0059 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktu 
 

par 

Padomes nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu, lai grozītu 
Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības 

jomā (Komisijas sākotnējais priekšlikums “BAM grozījumi”, COM(2010)102) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2010)102 galīgā redakcija — 2010/0059 COD) 

 

 

2010. gada 17. marts 

 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums) [2010. gada 
21. oktobris] 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums . 

Padomes nostājas pieņemšanas datums 2010. gada 
10. decembris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm tradicionāli ir bijusi 
preferenciāla piekļuve Eiropas Savienības (ES) tirgum. Ņemot vērā PTO strīdu izšķiršanas 
iestādes un apelācijas iestādes lēmumus, Savienības banānu tirdzniecības režīms bija 
jāsaskaņo ar PTO tiesībām. Ženēvas Nolīgums par banānu tirdzniecību (ŽNBT), kas parafēts 
2009. gada 15. decembrī, atrisina visus ar banānu tirdzniecību saistītos strīdus un nodrošina 
atbilstību PTO noteikumiem. 

ŽNBT ietvaros Eiropas Komisija piekrita ierosināt attīstības programmu, kas palīdzētu 
galvenajām ĀKK banānu eksportētājvalstīm pielāgoties ES importa režīma izmaiņām. 
Attiecīgi izstrādātā ĀKK programma par papildu pasākumiem banānu nozarē (BAM), kuras 
mērķis ir palīdzēt pārstrukturēt banānu nozares desmit galvenajās ĀKK banānu 
eksportētājvalstīs, nozīmē, ka ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā (ASI). 

Priekšlikumam ir ierobežots darbības laiks, proti, 2010.–2013. gads, un ierobežota darbības 
joma politiskā satura un budžeta ietekmes ziņā. Tas neskar iespējamos turpmākos 
priekšlikumus par ārējās sadarbības finanšu instrumentu nākamo paaudzi saskaņā ar nākamo 
finanšu shēmu. 

3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU 
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3.1. Vispārīgi komentāri par Padomes nostāju 

Eiropas Komisija var atbalstīt pirmajā lasījumā pausto Padomes nostāju, kas ir visu triju 
iestāžu konstruktīvu sarunu rezultāts. Šī nostāja atbilst Komisijas sākotnējā priekšlikumā 
iekļautajiem būtiskākajiem mērķiem un pamatpieejai un ietver Eiropas Parlamenta grozījumus 
BAM noteikumu būtībā. 

3.2. Padomes nostājas galvenie elementi 

Nostāja atspoguļo šādus svarīgākos elementus, kas ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
grozījumiem. 

• Apsvērumi: vairāki apsvērumi ir izvērsti un daži citi pievienoti, lai sniegtu papildu 
skaidrojumus par BAM kontekstu, saturu un mērķiem.  

• Konkrēts uzsvars uz nabadzības izskaušanu, iztikas līdzekļiem, sīkzemniekiem un 
stratēģiju dzīvotspēju (17.a panta 1. punkts): tagad ir skaidri noteikts, ka Savienības 
palīdzība ir nepārprotami vērsta uz nabadzības izskaušanu un sīkzemnieku un citu attiecīgo 
personu dzīves un darba apstākļu uzlabošanu. 

• Attālākie ES reģioni un aizjūras zemes un teritorijas (17.a panta 1. punkts): regulā 
tagad ir norādīts uz atbalstāmo BAM valstu reģionālajiem apstākļiem, īpaši attālāko ES 
reģionu un aizjūras zemju un teritoriju tuvumu.  

• Divpusējie tirdzniecības nolīgumi ar Latīņamerikas valstīm (17.a panta 2. punkts): ir 
minēti noslēgtie vai noslēgšanas procesā esošie daudzpusējie un divpusējie nolīgumi 
attiecībā uz banāniem.  

• Finansējuma sadale (17.a panta 2. punkts): ierosinātie kritēriji ir sarindoti pēc to 
svarīguma. Turklāt sadales kritēriju novērtēšanai tiks izmantoti dati, kas iegūti līdz 
2010. gadam un nav vecāki par pieciem gadiem, kā arī Komisijas pētījums, kurā novērtēta 
tirdzniecības nolīgumu ietekme uz ĀKK valstīm.  

• Prasības daudzgadu atbalsta stratēģijām (17.a panta 3. punkts): ir norādītas vairākas 
prasības (piemēram, vides raksturojums un ILO standarti), kas katrai valstij jāiekļauj 
atbalsta stratēģijā.  

• Programmas novērtējums (17.a panta 3. punkts): BAM programmas panākumus 
novērtēs 18 mēnešus pirms tās noslēguma, un tiks formulēti attiecīgi ieteikumi.  

Turklāt ir ietverts Komisijas sākotnēji ierosināts grozījums (COM(2009)194). 

• Nodokļi un nodevas (25. panta 2. punkts): attiecībā uz nodokļu, nodevu un citu fiskālo 
maksājumu neattiecināmību ir pievienots vārds “principā”, tādējādi norādot uz iespēju 
izdarīt izņēmumus, kuru regulējumu nosaka ar iekšējām instrukcijām kredītrīkotājiem.  

3.3. Īpaši jautājumi (Parlamenta grozījumi, kas Padomei nav pieņemami) 

• Deleģētie akti (LESD 290. pants): Parlaments ar saviem pirmajā lasījumā izdarītajiem 
grozījumiem vēlas Komisijas daudzgadu stratēģijas dokumentu pieņemšanai piemērot šo 
procedūru. Neraugoties uz ilgstošām un intensīvām sarunām (jo īpaši 2. februāra, 23. marta 
un 20. oktobra trīspusējās sanāksmēs), vienošanos šajā jautājumā neizdevās panākt. 
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Padome savā nostājā pirmajā lasījumā neatbalstīja šos grozījumus. Komisija ir gatava 
turpināt strādāt pie tā, lai samierinātu iestāžu nostājas un rastu risinājumus, kā ņemt vērā 
Parlamenta grozījumos atspoguļotās bažas par būtību, jo īpaši nodrošinot, ka Parlaments 
var pienācīgi pārraudzīt ārējās sadarbības stratēģiju noformulēšanu un ārējās sadarbības 
finanšu instrumentu pienācīgu īstenošanu.  

4. SECINĀJUMS 

Eiropas Komisija var atbalstīt Padomes pirmajā lasījumā pausto nostāju. 
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