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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. .../2010

(… gada …),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006

par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un 

cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

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

212. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

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) Lai uzlabotu Kopienas ārējās palīdzības efektivitāti un pārredzamību, 2006. gadā tika 

izveidoti jauni palīdzības plānošanas un sniegšanas pamata noteikumi, kuros ietverta 

Padomes Regula (EK) Nr. 1085/2006 (2006. gada 17. jūlijs), ar ko izveido 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)1, Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai2, Padomes Regula (EK) 

Nr. 1934/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar 

industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu 

līmeni3, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1717/2006 (2006. gada 

15. novembris), ar ko izveido Stabilitātes instrumentu4, Padomes Regula (Euratom) 

Nr. 300/2007 (2007. gada 19. februāris), ar ko izveido Instrumentu sadarbībai 

kodoldrošības jomā5, Regula (EK) Nr. 1889/20066 un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1905/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko izveido finanšu instrumentu 

sadarbībai attīstības jomā7.

(2) Šo regulu īstenošana atklāja pretrunas saistībā ar izņēmumiem neattiecināmības principa 

piemērošanai ar nodokļiem, nodevām un citiem fiskāliem maksājumiem saistīto izmaksu 

Savienības finansējumam. Tādēļ ir ierosināts grozīt attiecīgos noteikumus Regulā (EK) 

Nr. 1889/2006, lai saskaņotu to ar pārējiem instrumentiem.

                                               

1 OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.
2 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
3 OV L 405, 30.12.2006., 41. lpp.
4 OV L 327, 24.11.2006., 1. lpp.
5 OV L 81, 22.3.2007., 1. lpp.
6 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
7 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
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(3) Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(4) Tāpēc Regulu (EK) Nr.1889/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants

Regulu (EK) Nr. 1889/2006 ar šo groza šādi.

Regulas 13. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Savienības palīdzību saņēmējvalstīs principā neizmanto nodokļu, nodevu maksāšanai vai

maksājumu veikšanai.".

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. IEVADS

Komisija 2009. gada 21. aprīlī pieņēma priekšlikumu 1 Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 

Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā, un Regulu (EK) 

Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā 

pasaulē. 

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

Padome …pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.

II. MĒRĶIS

Instruments demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē (EIDHR) ir viens no tikai 

diviem ES ārējās darbības finanšu instrumentiem, kas neparedz izņēmumu attiecībā uz 

principu par izmaksu, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām un citiem fiskāliem maksājumiem, 

neattiecināmību uz Savienības finansējumu. Attīstības sadarbības instruments (ASI) ir otrs 

šāds instruments.

Visi pārējie ES ārējās darbības finanšu instrumenti paredz, ka ES atbalstu principā nevar 

izmantot šādu izmaksu segšanai, tādējādi pieļaujot elastību katrā konkrētajā gadījumā, ja 

vajadzīgs, programmu un projektu pareizas īstenošanas nolūkos.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot šā instrumenta attiecīgo noteikumu ar pārējiem 

instrumentiem, papildinot regulas 13. panta 6. punktu ar vārdu "principā".

                                               
1 OV …
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III. PADOMES NOSTĀJAS PIRMAJĀ LASĪJUMĀ ANALĪZE

Padomei nav nekādu sarežģījumu ar Komisijas sākotnējā priekšlikumā ierosināto vienīgo 

izmaiņu, lai saskaņotu attiecīgos noteikumus esošajos finanšu instrumentos.

Padome apstiprināja arī trīs vairāk tehniska rakstura grozījumus, ko pieņēma Eiropas 

Parlaments skaidrības un precizitātes labad. Konkrētāk, Padome piekrita sākotnējā 

priekšlikuma sadalīšanai divās daļās, lai atspoguļotu to, ka tas ir saistīts ar diviem atšķirīgiem 

instrumentiem, proti, ASI un EIDHR.

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.

IV. SECINĀJUMS

Lai arī Komisijas priekšlikums Padomei neradīja īpašus sarežģījumus, Padome apstiprināja 

vairākus Eiropas Parlamenta pieņemtos grozījumus. 

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

Parlamentu strādāt pie šā teksta, lai saglabātu sākotnējā priekšlikuma garu un mērķi, t.i., 

nodrošināt ES ārējās darbības finanšu instrumentu saskaņotību un pieļaut minimālu, bet 

vajadzīgu elastību to īstenošanā. 
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EIROPAS KOMISIJA 

Briselē, 13.12.2010 
COM(2010) 789 galīgā redakcija 

2009/0060/B (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktu par Padomes 
nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību 

atbalstam visā pasaulē, pieņemšanu 



14 / 16

LV 2   LV 

2009/0060/B (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktu par Padomes 
nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību 

atbalstam visā pasaulē, pieņemšanu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2009) 194 galīgā redakcija – 2009/0060B COD) 

Nosūtīts: 
2009. gada 21. aprīlī, 
labojums: 
2009. gada 
30. novembrī, grozīts:  
2009. gada 1. decembrī 
(Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā) 

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 

Dažādajos ES finanšu instrumentos ārējai sadarbībai ir neliela nekonsekvence attiecībā uz 
izņēmumiem principam, ka ar ES finansējumu nevar segt izmaksas, kas saistītas ar trešo 
valstu piemērotajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem. 

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) neparedz elastību attiecībā uz 
šādu izmaksu neatbilstību finansējuma saņemšanai. Pārējos instrumentos noteikts, ka 
"principā" ES atbalstu nevar izmantot, lai finansētu šīs izmaksas. Tādējādi tie dod iespēju 
konkrētā gadījumā rīkoties elastīgi, un atbildīgais kredītrīkotājs var vajadzības gadījumā 
pieņemt lēmumu par atbilstību finanšu pareizas pārvaldības un programmu un projektu labas 
īstenošanas nolūkā.  

Tādējādi ar priekšlikumu tekstam tiek vienkārši pievienots vārds "principā". 

3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU  

3.1. Vispārīgas piezīmes par Padomes nostāju 

Komisija var akceptēt Padomes nostāju, kas atbilst Komisijas sākotnējam priekšlikumam un 
Eiropas Parlamenta pirmajam lasījumam, izņemot turpmāk minētos īpašos jautājumus.  

3.2. Padomes nostājas galvenie elementi  
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Padomes nostāja atspoguļo šādus galvenos elementus. 

• Nodokļi un nodevas: vārds "principā" tiek pievienots tekstam par nodokļu, nodevu un citu 
maksājumu neatbilstību, tādējādi signalizējot par izņēmumu iespējamību, kurus reglamentē 
iekšēji ar kredītrīkotājiem izsniegtām norādēm. 

• Sadalījums divos atsevišķos aktos: vienu attīstības sadarbības instrumentam (DCI) un 
vienu EIDHR. Komisija sākotnēji ierosināja vienu tiesību aktu, ar kuru viens un tas pats 
grozījums veikts abos instrumentos. Līdzvērtīgs DCI grozījums (pievienojot "principā") 
tagad ir ietverts Padomes nostājā par COM (2010) 102 galīgo redakciju – 2010/0059 COD 
(kas ir DCI grozījums, lai iekļautu papildu pasākumus banānu nozarē).  

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

Deleģētie akti (LESD 290. pants): Parlamenta mērķis ar pirmā lasījuma grozījumiem ir 
piemērot šo procedūru daudzgadu stratēģijas dokumentu pieņemšanai, ko veic Komisija. 
Neskatoties uz ilgām un intensīvām sarunām (jo īpaši trīspusējām sarunām, kas notika 
2. februārī, 23. martā un 20. oktobrī), šajā jautājumā nebija iespējams panākt vienošanos. 
Padome savās nostājās pirmajā lasījumā neakceptēja šos grozījumus. Komisija ir gatava 
turpināt centienus saskaņot iestāžu nostājas un rast veidus, kā novērst nozīmīgās bažas, kas ir 
Parlamenta veikto grozījumu pamatā, jo īpaši, nodrošināt, ka Parlaments var veikt pienācīgu 
uzraudzību pār ārējās sadarbības stratēģiju formulēšanu un ārējo finanšu instrumentu pareizu 
īstenošanu. 

4. SECINĀJUMS 

Komisija var akceptēt Padomes nostāju pirmajā lasījumā. 
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