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ĪSS PAMATOJUMS

LES 49. pantā noteikts, ka jebkura Eiropas valsts, kas ievēro ES vērtības un apņemas tās 
sekmēt, var lūgt, lai to uzņem par Savienības locekli. ES paplašināšanās ir pierādījusi, ka tā ir 
izdevīga visiem ES iedzīvotājiem, un uzlabojusi ES gatavību risināt pašreizējos un turpmākos 
problēmjautājumus.

Komisijas priekšlikuma par jaunu pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI II) mērķis ir 
izveidot instrumentu, ar kura palīdzību kandidātvalstīm tiktu piedāvāts tehnisks un finansiāls 
atbalsts, tādējādi tām palīdzot izpildīt kritērijus, kas nepieciešami, lai iestātos ES. Pašlaik 
izmantotais instruments (PPI), kura darbības laiks beigsies 2013. gada beigās, apliecināja savu 
lietderību, palīdzot kandidātvalstīm pārvarēt sarežģīto situāciju un panākt ilgtspējīgu attīstību.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas vērienīgo mērķi pirmspievienošanās palīdzību 
nākotnē padarīt stratēģiskāku, efektīvāku un mērķtiecīgāku nekā līdz šim, lai sasniegtu 
ilgtspējīgākus rezultātus, uzlabojot kandidātvalstu gatavību dalībai Eiropas Savienībā. Jaunajam 
instrumentam arī turpmāk būtu jāatbilst vispārējam politikas mērķim atbalstīt kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, tām gatavojoties dalībai ES un pakāpeniski saskaņojot to 
institucionālo sistēmu un ekonomiku ar Eiropas Savienības standartiem un politikas virzieniem.

Atzinuma sagatavotājs stingri uzskata, ka ekonomikas attīstībai ir jāiet roku rokā ar politiskajām 
reformām, jo ekonomiskā labklājība ir svarīgs nepieciešamo institucionālo un politisko pārmaiņu 
virzītājspēks. Pēc atzinuma sagatavotāja domām, Komisijas priekšlikumā nav pietiekami uzsvērti 
jautājumi, kas saistīti ar ekonomikas attīstību, un tāpēc viņš ierosina grozījumus šo trūkumu 
novēršanai. Proti, viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgi ekonomikas attīstību un sadarbību tirdzniecības 
jomā iekļaut to politikas virzienu lokā, kuriem ir piešķirams atbalsts saskaņā ar PPI II regulu.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai un Turcijai. Tā ir 
apstiprinājusi Eiropas perspektīvu 
Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, 
Serbijai, kā arī Kosovai, kuras tiek 
uzskatītas par potenciālajām 

(6) Eiropas Savienības Padome ir 
piešķīrusi kandidātvalsts statusu Islandei, 
Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai, Turcijai un nesen 
arī Serbijai. Tā ir apstiprinājusi Eiropas 
perspektīvu Albānijai, Bosnijai un 
Hercegovinai, kā arī Kosovai, kuras tiek 
uzskatītas par potenciālajām 
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kandidātvalstīm. kandidātvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības interesēs ir palīdzēt
saņēmējvalstīm to centienos īstenot 
reformas sistēmās, lai tās pielāgotu
Savienības sistēmām. Tā kā dalībvalstis 
nevar pilnīgi sasniegt šīs regulas mērķi un 
tā kā to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šīs 
regulas darbības jomā ietverts tikai tas, kas 
vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(13) Savienības interesēs ir šajā regulā 
paredzētās palīdzības īstenošanas laikā 
sadarboties ar saņēmējvalstīm, lai 
atbalstītu to centienus īstenot reformas 
attiecīgajās sistēmās un tās pielāgot
Savienības sistēmām. Tā kā dalībvalstis 
nevar pilnīgi sasniegt šīs regulas mērķi un 
tā kā to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šīs 
regulas darbības jomā ietverts tikai tas, kas 
vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Pirmspievienošanās palīdzības pienācīga izmantošana ir viens no priekšnosacījumiem tās 
sekmīgai īstenošanai. Tādēļ gan saņēmējvalstu, gan ES interesēs ir cieši sadarboties visā 
palīdzības īstenošanas procesā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īstenojot ekonomikas reformas, kas ii) īstenojot ekonomikas reformas cita 
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vajadzīgas, lai izturētu konkurences 
spiedienu un tirgus spēkus Savienībā, 
cenšoties sasniegt mērķus ekonomikas, 
sociālajā un vides jomā;

starpā tādās jomās kā ieguldījumu 
aizsardzība, konkurence, publiskais 
iepirkums, kā arī sanitārie un 
fitosanitārie noteikumi, kas vajadzīgas, lai 
izturētu konkurences spiedienu un tirgus 
spēkus Savienībā, vienlaikus turpinot 
īstenot mērķus ekonomikas, sociālajā un 
vides jomā;

Or. en

Pamatojums

Pienācīga ieguldījumu aizsardzība, efektīva un pārredzama konkurence un likumdošana 
publiskā iepirkuma jomā, kā arī attiecīgo tiesību aktu konsekventa tuvināšana ES 
sanitārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem ir pamatelementi saņēmējvalstu ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošanā. Tādēļ šajā jomā noderīgs ir ES atbalsts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) attiecīgā gadījumā sniedzot 
saņēmējvalstīm palīdzību, lai tās varētu 
kļūt par Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas loceklēm;

Or. en

Pamatojums

Pagaidām novērotāja statuss PTO ir trim Rietumbalkānu valstīm (Serbijai, Bosnijai un 
Hercegovinai un Melnkalnei). Ir ļoti svarīgi mudināt šīs valstis kļūt par PTO loceklēm un 
sniegt tām šajā jomā nepieciešamo palīdzību.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) attīstot fizisko kapitālu, uzlabojot 
sadarbību ar Savienību un reģionālajiem 
tīkliem;

v) attīstot fizisko kapitālu, jo īpaši 
transporta infrastruktūru, un uzlabojot 
sadarbību ar Savienību un reģionālajiem 
tīkliem;

Or. en

Pamatojums

Piemērota transporta infrastruktūra ir viens no ekonomikas attīstības pamatnosacījumiem. 
Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata par nepieciešamu uzsvērt šo fiziskā kapitāla elementu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saņēmējvalstu spējas stiprināšana 
izpildīt saistības, kas izriet no dalības 
Eiropas Savienībā, atbalstot pakāpenisku 
pielāgošanos Savienības acquis 
communautaire, strukturālajiem, kohēzijas, 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
fondiem un politikai un to pieņemšanu, 
īstenošanu un izpildi;

(c) saņēmējvalstu spējas un jo īpaši 
institucionālās un administratīvās spējas
stiprināšana izpildīt saistības, kas izriet no 
dalības Eiropas Savienībā, atbalstot 
pakāpenisku pielāgošanos Savienības 
acquis communautaire, strukturālajiem, 
kohēzijas, lauksaimniecības un lauku 
attīstības fondiem un politikai un to 
pieņemšanu, īstenošanu un izpildi;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpastiprina un jāatbalsta saņēmējvalstu institucionālā un administratīvā spēja veikt 
reformas, kas nepieciešamas, lai izpildītu pievienošanās kritērijus. Tādēļ ir svarīgi ES 
palīdzību novirzīt šīs spējas stiprināšanai.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– progresu ekonomisko reformu 
īstenošanā, sociālās un ekonomiskās 
attīstības stratēģiju pamatotības un 
efektivitātes uzlabošanā, progresu virzībā 
uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, tostarp izmantojot PPI atbalstītas 
publiskās investīcijas;

– progresu ekonomisko reformu 
īstenošanā, sociālās un ekonomiskās 
attīstības stratēģiju pamatotības un 
efektivitātes uzlabošanā, progresu virzībā 
uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, tostarp izmantojot PPI atbalstītas 
publiskās investīcijas; progresu 
uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides 
radīšanā;

Or. en

Pamatojums

Viens no ekonomikas reformu pamatmērķiem ir paredzamas, pārredzamas un godīgas 
uzņēmējdarbības vides radīšana. Tādēļ panāktā attīstība šajā jomā jāiekļauj to rādītāju 
sarakstā, kuri raksturo progresu pirmspievienošanās palīdzības īpašo mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ekonomikas attīstībai un sadarbībai 
tirdzniecības jomā;

Or. en

Pamatojums

Viens no saskaņā ar PPI II regulu sniedzamās palīdzības īpašajiem mērķiem ir atbalsts 
ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai, lai panāktu inteliģentu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi. Tomēr Komisijas priekšlikuma 3. pantā starp tiem politikas virzieniem, 
kuriem ir piešķirama minētā palīdzība, nav minēta ekonomikas attīstība un sadarbība 
tirdzniecības jomā. Referents to uzskata par būtisku Komisijas priekšlikuma pretrunu un tādēļ 
ierosina ekonomikas attīstību un sadarbību tirdzniecības jomā iekļaut to politikas virzienu 
lokā, kuriem ir piešķirama minētā palīdzība.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības veidus, ko var finansēt, 
izmantojot PPI;

(b) darbības veidus, ko var finansēt, 
izmantojot PPI, un to sagaidāmos 
rezultātus;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar nosacījumu izpildes principu pirmspievienošanās palīdzībai jābūt orientētai uz 
rezultātu. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt rezultātus, kurus saņēmējvalstis ir nodomājušas sasniegt.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ja stratēģijas dokumenta termiņa 
vidusposma pārskatīšanā tiek konstatēts, 
ka konkrētajai politikas jomai piešķirtie 
līdzekļi netiek izmantoti, līdz 20 % no 
šiem līdzekļiem var pārdalīt citai politikas 
jomai.

Or. en

Pamatojums

Piešķiršanas elastīgums ir svarīgs, lai nodrošinātu līdzekļu labāku izlietojumu un motivētu 
pareizi izmantot piešķirto palīdzību. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina paredzēt līdzekļu 
pārdales iespēju konkrētām politikas jomām, pamatojoties uz stratēģijas dokumentu termiņa 
vidusposma pārskatīšanu.


