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ĪSS PAMATOJUMS

VPS ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko tirdzniecības jomā izmanto ES, atbalstot 
jaunattīstības valstu centienus veicināt ilgtspējīgu attīstību, mazināt nabadzību un garantēt 
cilvēktiesību ievērošanu.

Atzinuma sagatavotāja VPS uzskata pirmām kārtām par attīstību veicinošu instrumentu un 
atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līguma 208. pantu, īstenojot politiku, kas var iespaidot 
jaunattīstības valstis, ES ir jāievēro sadarbībai attīstības jomā noteiktie mērķi.

Valstis, uz kurām attiecas VPS

Eiropas Komisijas (EK) ierosinātā jaunā VPS vairs neattiecas uz valstīm ar augstu ienākumu 
līmeni un valstīm ar vidēji augstu ienākumu līmeni. Tādējādi VPS darbības jomā vairs neietilpst 
lielākā daļa Latīņamerikas valstu un tādas valstis kā Alžīrija, Dienvidāfrika, Gabona, Namībija 
un vairums Karību jūras salu.

Vienlaikus VPS režīms (kaut arī uz laiku) tomēr joprojām būs piemērojams valstīm, kas 
ekonomikas attīstības ziņā ir tikpat spēcīgas kā Indija, Ķīna, Indonēzija un Taizeme.

Ņemot to vērā, būtu netaisni kā vienīgo atbilstības kritēriju VPS režīma piemērošanai izmantot 
iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītāju uz vienu iedzīvotāju, jo tas nelabvēlīgi ietekmē mazās 
valstis, kas šo režīmu varētu izmantot, lai gan tajās ir augsts nabadzības līmenis.

Tādēļ EK būtu nopietni jāapsver iespēja apvienot vairākus rādītājus un dažādas metodoloģijas.

VPS +

EK būtu precīzi jādefinē personas, kurām ir jāsniedz vairāk informācijas par kontroles 
mehānismiem, jāizstrādā pārredzama „atskaites punktu” (kritēriju) sistēma, skaidri jāizpēta 
ietekme uz cilvēktiesību jomu, attiecīgi pielāgojot ES tirdzniecības politiku cilvēktiesību 
aizsardzības vajadzībām, un pamatīgāk jāņem vērā ES delegāciju darbības nozīme.

Jauno VPS+ piemērošanas kritēriju skaitā ir jābūt arī tādiem faktoriem kā laba fiskālā pārvaldība 
un cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm 
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargātākās 
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmanto sistēmas 
sniegtās tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 
režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās.

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem un kurās 
tautas attīstības indekss (TAI) ir ļoti 
augsts vai augsts, ir tāds ienākumu un 
ekonomiskās attīstības līmenis uz vienu 
iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt augstāku 
diversifikāciju bez tarifa preferenču 
sistēmas, un tās ietver ekonomikas, kuras ir 
veiksmīgi pārgājušas no centralizētās uz 
tirgus ekonomiku. Šīm valstīm nav tādas 
pašas attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības kā pārējām jaunattīstības 
valstīm, tās ir citā ekonomikas attīstības 
posmā, t.i., to situācija nav tāda pati kā 
neaizsargātākās jaunattīstības valstīs; un, 
lai novērstu nepamatotu diskrimināciju, 
tām jāpiemēro atšķirīgi nosacījumi.
Turklāt, ja valstis ar augstiem ienākumiem 
vai ar vidēji augstiem ienākumiem izmanto 
sistēmas sniegtās tarifa preferences, tas 
palielina konkurences spiedienu uz 
eksportu no nabadzīgākām, 
neaizsargātākām valstīm un tādējādi šīm 
neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm 
var radīt nepamatotu slogu. Vispārējā 
režīmā tiek ņemts vērā, ka attīstības, 
finansiālās un tirdzniecības vajadzības var 
mainīties, un nodrošina, ka režīms paliek 
atvērts, ja situācija valstī mainās.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)



AD\890690LV.doc 5/12 PE475.992v03-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Vispārējo preferenču sistēmai būtu 
jāveicina Savienības iekšpolitikas un 
ārpolitikas lielāka saskaņotība. Ņemot 
vērā Savienības iekšējos noteikumus par 
dzīvnieku aizsardzību, īpašais ilgtspējīgas 
attīstības un labas pārvaldības 
veicināšanas režīms būtu jāpiešķir tām 
valstīm, kuras ievēro Savienības 
noteikumus par dzīvnieku labturību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas II pielikumā ir noteikts 
kritērijiem atbilstošo valstu saraksts, kas 
saskaņā ar Tautas attīstības indeksu 
klasificētas kā valstis ar zemu vai vidēju 
tautas attīstības indeksu.  

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem un tautas attīstības 
indeksā tā nav klasificēta kā valsts ar ļoti 
augstu vai augstu tautas attīstības līmeni;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā 
valsti ar vidēji augstiem ienākumiem un 
to neuzskata par mazāk aizsargātu valsti 
diversifikācijas trūkuma dēļ un tādēļ, ka 
tā nav pietiekami integrēta starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā, kā tas noteikts 
VII pielikumā;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas visas 
VIII pielikumā uzskaitītās konvencijas, 
nenorādot atrunas un nesniedzot 
skaidrojošus paziņojumus, kas būtu 
pretrunā iepriekš minēto konvenciju 
mērķiem, un jaunākajos pieejamajos 
pārraudzības struktūru secinājumos nav 
identificēti nopietni pārkāpumi šo 
konvenciju efektīvā īstenošanā;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts, kas 
Komisijai iesniedz pieprasījumu, to dara 
rakstiski. Pieprasījumā sniedz aptverošu 
informāciju par VIII pielikumā minēto 
konvenciju ratificēšanu un ietver 9. panta 
1. punkta c), d) un e) apakšpunktā minētos 
saistošos pienākumus.

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts, kas 
Komisijai iesniedz pieprasījumu, to dara
rakstiski. Pieprasījumā sniedz aptverošu 
informāciju par VIII pielikumā minēto 
konvenciju ratificēšanu un efektīvu 
īstenošanu un ietver 9. panta 1. punkta c), 
d) un e) apakšpunktā minētos saistošos 



AD\890690LV.doc 7/12 PE475.992v03-00

LV

pienākumus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija lēmumu par sākotnējo 
atbilstību pieņem, pamatojoties uz 
attiecīgo pārraudzības struktūru 
secinājumiem un ieteikumiem un visu to 
informāciju, ko sniegušas trešās puses, 
tostarp pilsoniskā sabiedrība un 
arodbiedrības.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu. Ja pieprasījuma iesniedzēja 
valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, 
tai paziņo dienu, kad minētais lēmums 
stājas spēkā.

7. Komisija informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu, un Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, 
kurā izklāsta un pamato savu lēmumu. Ja 
pieprasījuma iesniedzēja valstij piešķir 
īpašo veicināšanas režīmu, tai paziņo 
dienu, kad minētais lēmums stājas spēkā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nosaka skaidru kritēriju 
sistēmu, ar ko varētu pārraudzīt 
ilgtspējīgas attīstības, tostarp dzīvnieku 
labturības ievērošanas, un labas 
pārvaldības, tostarp labas nodokļu 



PE475.992v03-00 8/12 AD\890690LV.doc

LV

pārvaldības, jomā panākto progresu, un 
izvērtē ietekmi uz cilvēktiesībām VPS+ 
saņēmējvalstīs. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju un vispārīgu novērtējumu 
par VPS+ saņēmējvalstu panākto 
progresu attiecībā uz Komisijas iepriekš 
noteikto kritēriju izpildi; norāda 
informāciju par ikvienu smagu un 
ilgstošu cilvēktiesību pārkāpšanas 
gadījumu, kā arī par ikvienu krāpšanas 
un korupcijas gadījumu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) informāciju par ANO Narkotiku un 
noziedzības novēršanas biroja 
programmām, ar kurām nodrošina 
tehnisko atbalstu ANO Pretkorupcijas 
konvencijas īstenošanai, ietverot 
informāciju par korupcijas novēršanas 
sistēmām un pretkorupcijas darbībām, kas 
saskaņā ar minētās konvencijas 5. pantu 
izstrādātas, lai veicinātu pārredzamību, 
neuzpērkamību, atbildību un valstu 
pretkorupcijas stratēģiju īstenošanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
15. pants - 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, tā pieņem 
lēmumu par pagaidu atcelšanas procedūras 
izbeigšanu saskaņā ar 38. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

8. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, tā pieņem 
lēmumu par pagaidu atcelšanas procedūras 
izbeigšanu saskaņā ar 38. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru. Lēmums 
ir pilnībā pamatots, balstoties uz 
saņemtajiem pierādījumiem, un to 
nekavējoties publicē.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nopietni un sistemātiski tādu principu 
pārkāpumi, kas izklāstīti VIII pielikuma 
A daļā uzskaitītajās konvencijās;

a) tādu principu pārkāpumi, kas izklāstīti 
VIII pielikuma A daļā uzskaitītajās 
konvencijās, ievērojot 19. panta 
2.a punktu;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nopietni un sistemātiski tādu 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi, kas 
reglamentē dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un kaušanas laikā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz 19. panta 1. punktā 
minētajiem iespējamajiem pārkāpumiem 
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Komisija pieņem izskatīšanai iesniegumu 
no Eiropas Parlamenta vai citām trešām 
pusēm, tostarp arodbiedrībām vai 
pilsoniskās sabiedrības.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) norāda, ka Komisija sešus mēnešus no 
paziņojuma publicēšanas dienas pārraudzīs 
un novērtēs stāvokli attiecīgajā 
saņēmējvalstī.

b) nosaka pasākumus, kas saņēmējvalstij 
jāveic, lai ievērotu 19. panta 1. punktu;
norāda, ka Komisija sešus mēnešus no 
paziņojuma publicēšanas dienas pārraudzīs 
un novērtēs stāvokli attiecīgajā 
saņēmējvalstī.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. pants - 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru tā nolemj izbeigt pagaidu 
atcelšanas procedūru.

9. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru tā nolemj izbeigt pagaidu 
atcelšanas procedūru. Lēmums ir pilnībā 
pamatots, balstoties uz saņemtajiem 
pierādījumiem, un to nekavējoties publicē.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. pants - 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
pamato pagaidu atcelšanu 1. punktā minēto 
iemeslu dēļ, saskaņā ar 36. pantu tai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai 

10. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
pamato pagaidu atcelšanu 1. punktā minēto 
iemeslu dēļ, saskaņā ar 36. pantu tai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai 
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grozītu attiecīgā gadījumā II, III vai 
IV pielikumu un uz laiku atceltu 1. panta 
2. punktā minētās tarifa preferences.

grozītu attiecīgā gadījumā II, III vai 
IV pielikumu un uz laiku atceltu 1. panta 
2. punktā minētās tarifa preferences.
Lēmums ir pilnībā pamatots, balstoties uz 
saņemtajiem pierādījumiem, un to 
nekavējoties publicē.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
VIII pielikums - B daļa – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a ANO 1982. gada Jūras tiesību 
konvencija attiecībā uz transzonālo zivju 
krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu 
saglabāšanu un pārvaldību;
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