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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to 
reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas. 
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0598),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0305/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas 
atzinumu (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu iespēju partnervalstis 
ātri atjaunot minētās regulas I pielikumā, 
tiklīdz tās veikušas attiecīgo Nolīgumu 
ratifikācijai nepieciešamos pasākumus 
laikā, kamēr tie vēl nav stājušies spēkā, 
tiesības pieņemt tiesību aktus atbilstīgi 
290. pantam Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību tiek nodotas Eiropas
Komisijai attiecībā uz to valstu atjaunošanu 
I pielikumā, kuras ar šo regulu no tā 
svītrotas. Ir īpaši svarīgi, lai Eiropas
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

(5) Lai nodrošinātu iespēju partnervalstis 
ātri atjaunot minētās regulas I pielikumā, 
tiklīdz tās veikušas attiecīgo Nolīgumu 
ratifikācijai nepieciešamos pasākumus 
laikā, kamēr tie vēl nav stājušies spēkā, 
tiesības pieņemt tiesību aktus atbilstīgi 
290. pantam Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību tiek nodotas Komisijai 
attiecībā uz to valstu atjaunošanu 
I pielikumā, kuras ar šo regulu no tā 
svītrotas. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darbu laikā attiecīgi 
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atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Eiropas Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos tiesību aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un pienācīgi tiktu 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

konsultētos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, savlaicīgi 
un pienācīgi tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu 
sagatavošanu un ieviešanu. Komisijai 
būtu jāaicina Parlamenta eksperti 
piedalīties šajās sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) No 1528/2007
2.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģējums, kas minēts 
2.a pantā, Komisijai ir piešķirts uz
nenoteiktu laikposmu, sākot no dienas, 
kad šī regula stājas spēkā.

2. Pilnvaru deleģējums, kas minēts 
2.a pantā, Komisijai ir piešķirts uz piecu 
gadu laikposmu no …*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
__________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no 2016. gada 1. janvāra. 
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

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

Or. en

Pamatojums

Ir jādod vairāk laika turpmākām sarunām, kurās jāpanāk vienošanās par visaptverošiem 
EPN, lai tādējādi izvairītos no riska, ka vairākām ĀKK valstīm, kam joprojām nepieciešama 
spēcīga attīstība un kam ir būtiski nabadzības līmeņi, varētu būt ļoti ierobežota piekļuve ES 
tirgiem.
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PASKAIDROJUMS

Kotonū nolīgumā ir paredzēta ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) noslēgšana starp 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupas loceklēm un ES un tās 
dalībvalstīm, savukārt sīki izstrādātie noteikumi, kas kopš 2008. gada 1. janvāra piemērojami 
attiecīgo valstu precēm, ir noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 1528/2007, tā sauktajā Tirgus 
piekļuves regulā. Šī regula reglamentē ES importa režīmu 36 ĀKK valstīm, kuras 2007. gadā 
sāka veidot ekonomisko partnerattiecību nolīgumus. Tas bija pārejas posma risinājums 
valstīm, kuras vēl nespēja piemērot šos EPN, uz kuru ratifikāciju bija jāgaida. Minētajā regulā 
faktiski bija vienpusēji priekšlaikus noteikta beznodokļu piekļuve, ko ES piedāvāja ar šiem 
nolīgumiem. 

Tomēr dažas valstis neveica EPN ratifikācijai nepieciešamos pasākumus un arī nepabeidza 
visaptverošas reģionālās sarunas. Tāpēc Eiropas Komisija ierosina, ka, sākot ar 2014. gada 
1. janvāri, valstis, kas nav parakstījušas vai ratificējušas savus nolīgumus, būtu jāsvītro no to 
valstu saraksta, kuras gūst labumu no šā piedāvājuma.

Tās 18 valstis, kas līdz šim nav panākušas virzību savā ratifikācijas procesā, ir iedalāmas 
dažādās kategorijās, un reālās sekas apstākļos, kādi ierosināti šajā priekšlikumā, varētu būt 
atkarīgas no šo valstu statusa un galīgās vienošanās, kura panākta vispārējās preferenču 
sistēmas (VPS) pārskatīšanas gaitā, proti: 

 Burundi, Haiti, Komoru salas, Lesoto, Mozambika, Ruanda, Tanzānija, Uganda un
Zambija ir vismazāk attīstītās valstis (VAV), kas varētu arī turpmāk izmantot 
beznodokļu un bezkvotu piekļuvi saskaņā ar ES sistēmu „Viss, izņemot ieročus” 
(EBA) un tādējādi netiktu ietekmētas; 

 Fidži, Gana, Kamerūna, Kenija, Kotdivuāra, Svazilenda un Zimbabve atgrieztos pie 
ES vispārējās preferenču sistēmas (VPS), kura paredz samazinātus tarifus 
salīdzinājumā ar vislielākās labvēlības (MFN) režīma tarifu, taču tā nav tik izdevīga kā 
beznodokļu un bezkvotu nosacījumi, tāpēc rezultātā lielākajai daļai galveno eksporta 
preču tarifi palielinās; 

 Botsvāna un Namībija, kuras tiek klasificētas kā valstis ar vidēji augstiem 
ienākumiem, atgrieztos — kā to paredz priekšlikums par VPS — pie MFN tarifa, kā to 
piemēro lielākajai daļai valstu (tostarp, piemēram, Savienotajām Valstīm un Japānai). 

Eiropas Komisijas arguments ir tāds, ka pašreizējā situācija neatbilst PTO noteikumiem un ka 
turklāt tas ir jautājums par godīgumu gan pret valstīm, kas savus pienākumus izpildījušas un 
nolīgumus ratificējušas, gan arī pret jaunattīstības valstīm, kuras nav ĀKK partneres. 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 grozīšana ir daļa no divpakāpju koncepcijas, kas ietver 
notiekošo EPN sarunu intensificēšanu, lai noslēgtu pilnvērtīgus reģionālos nolīgumus. 
Faktiski tas varbūt ir galvenais priekšlikuma izstrādes nolūks — palielināt spiedienu un 
tādējādi stimulēt sarunas. 

Referents tomēr nav pārliecināts, ka šāda īsa vienpusēja termiņa noteikšana ir labākā pieeja, ar 
kādu panākt vēlamos rezultātus. Patiesībā ir pienācīgi pamatoti iemesli, kāpēc 2007. gadā 
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panāktie nolīgumi nav izpildīti un visaptveroši reģionālie nolīgumi nav noslēgti. Vairāki 
2007. gadā noslēgtie nolīgumi tika panākti ar atsevišķām valstīm, nevis ar veseliem 
reģioniem, ar kuriem sarunas turpinājās. Tomēr reģionā šo atsevišķo valstu lēmums par EPN 
īstenošanu varētu lielā mērā un negatīvi ietekmēt reģionālās integrācijas procesu. EPN mērķi, 
ko Eiropas Parlaments atbalsta, ir tādi, ka ar šiem nolīgumiem vajadzētu sekmēt reģionālās 
integrācijas procesu, kā arī veicināt ekonomikas izaugsmi un attīstību visām iesaistītajām 
valstīm un reģioniem. Daļējiem nolīgumiem varētu būt pretējs efekts.

Ar EPN procesu varētu ĀKK precēm nodrošināt stabilu un augošu piekļuvi tirgum, taču, ja šo 
grozījumu apstiprinātu, realitāte būtu tāda, ka vairākām ĀKK valstīm, kam joprojām 
nepieciešama spēcīga attīstība un kam ir būtiski nabadzības līmeņi, varētu būt ļoti ierobežota 
piekļuve ES tirgum (un, ja pieņem priekšlikumu pārskatīt VPS sistēmu, dažos gadījumos tām 
nebūs alternatīvas preferenču sistēmas, kurā atgriezties). Lai dotu pielāgošanās laiku un 
ierobežotu iespējamās negatīvās sekas, īpaši valstīm, kurām tirgus pieejamība varētu 
samazināties, laika ilgums ir jāpielāgo tādējādi, ka tiks noteikts pārejas laiks no jaunās VPS 
sistēmas spēkā stāšanās līdz šīs grozītās regulas spēkā stāšanās laikam.

Divpusējās un daudzpusējās tirdzniecības sarunas ir sarežģītas, un ļoti bieži nav iespējams tās 
noslēgt stingri noteiktos termiņos. Pasaules Tirdzniecības organizācijai to ļoti viegli saprast, 
ņemot vērā pašreizējo strupceļu, kurā nonākušas Dohas attīstības sarunas. Vienpusēja 
spiediena izdarīšana, lai noslēgtu sarunas noteiktā īsā laikposmā neatkarīgi no tā, vai ir vai 
nav atrisināti strīdīgie nosacījumi, — tas nav pats labākais veids, kā radīt sarunu noslēgšanai 
labvēlīgu gaisotni, kurā abu pušu intereses un bažas ir ņemtas vērā. Tomēr svarīgi ir arī 
ievērot PTO noteikumus, un attiecīgā regula patiesībā bija paredzēta tikai kā pagaidu kārtība. 
Tā nav ilgtspējīga situācija, ja preferences tiek saglabātas valstīm, kuras kritērijus neizpilda, 
bet ierosinātais termiņš nav reāls un pārāk īss, lai notiekošās sarunas varētu sekmīgi noslēgt.  
Lai nolīgumi būtu ratificēti līdz 2014. gada 1. janvārim, sarunām vajadzētu būt pabeigtām 
apmēram 2012. gada jūnijā. Ņemot vērā neatrisināto jautājumu nozīmi un darbības jomu, tas 
nav iespējams. Tāpēc referents ierosina termiņu pagarināt tā, lai pārmaiņas stātos spēkā no 
2016. gada 1. janvāra.  

Priekšlikumā ir iekļauti arī grozījumi, ar kuriem lēmuma pieņemšanas procedūras pielāgo 
Lisabonas līgumā noteiktajām. Tiek ierosināts, ka Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu I pielikumu un sarakstā atjaunotu šīs 
valstis, kas veic EPN ratifikācijai nepieciešamos pasākumus. Referenta ierosinātie grozījumi 
lielā mērā ir pamatoti ar nostājām, kādas noteiktas horizontālajās regulās, tā sauktajos 
omnibusu tiesību aktos.


