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ĪSS PAMATOJUMS 

Ierosinātais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (SAN) ar Kosovu ir pēdējais SAN, kas 

jānoslēdz ar Rietumbalkānu valstīm. Komisija paskaidrojuma rakstā ir norādījusi, ka 

„Ekonomisko un tirdzniecības attiecību padziļināšana ir viens no galvenajiem nolīguma 

mērķiem.” Ierosināto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu noslēdz tikai ES. 

Kopš 2000. gada Kosova ir baudījusi preferenciālās tirdzniecības režīmu ar ES, izmantojot 

beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, izņemot attiecībā uz dažiem lauksaimniecības un 

zivsaimniecības produktiem. Šobrīd šie pasākumi ir izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1215/20091, kuras darbības termiņš beigsies 2015. gada 31. decembrī, bet 

priekšlikums par tās darbības termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 31. decembrim vēl tiek 

izskatīts. Ierosinātajā SAN būtībā ir noteikts tas pats režīms, nodrošinot neierobežotu piekļuvi 

rūpniecības ražojumiem un lielākajai daļai lauksaimniecības produktu (izņemot dzīvus 

liellopus un to gaļu, cukura produktus, dažus vīna produktus, jaunlopu gaļas produktus un 

dažus zivsaimniecības produktus). 

Attiecībā uz ES eksportu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Kosovai ir nepieciešams pārejas 

laiks pakāpeniskai tarifu samazināšanai rūpniecības, lauksaimniecības, pārstrādātiem 

lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem, lai plānoto 10 gadu laikā nodrošinātu netraucētu brīvās tirdzniecības zonas 

izveidi, ņemot vērā, ka ES un Kosovas tirdzniecības bilances pārpalikums ir ievērojams un 

pēdējo gadu laikā ir nedaudz palielinājies.  

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē noteikumus par uzņēmējdarbības veikšanu un 

pakalpojumu sniegšanu (V sadaļa), kā arī ierosināto sadarbības politiku starp ES un Kosovu 

dažādās jomās (VII sadaļa), no kurām daudzas palīdzēs stiprināt brīvās tirdzniecības zonas 

izveidi, piemēram ekonomikas un tirdzniecības politika vai ieguldījumu veicināšana un 

aizsardzība. 

****** 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt 

Parlamentam sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības 

vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Savienību un Eiropas 

Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses. 

                                                 
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, 

kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (OV L 328, 15.12.2009., 

1. lpp.). 
Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas 

atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju. 
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