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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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (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
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0135),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0099/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulas (EK) Nr. 1215/2009 
piemērošanas termiņa pagarināšana tiek 
uzskatīta par labāko ES apņemšanās 
garantiju tirdzniecības integrācijai 
Rietumbalkānos.

(5) Regulas (EK) Nr. 1215/2009 
piemērošanas termiņa pagarināšana tiek 
uzskatīta par piemērotu garantiju, kas 
apliecina Savienības ciešāku iesaistīšanos 
un apņemšanos veicināt tirdzniecības 
integrāciju Rietumbalkānos. Pašreizējā 
autonomo tirdzniecības pasākumu sistēma 
joprojām ir vērtīgs atbalsts 
Rietumbalkānu partneru ekonomikai.
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Or. en

Pamatojums

ES ir apņēmusies pagarināt labvēlīgu piekļuvi ES tirgum.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
7. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 7. pantam pievieno šādu 
punktu: 
“ca) lai pārbaudītu, kā katra attiecīgā 
līgumslēdzēja puse ievēro 2. panta 
1. punkta d) apakšpunktā izklāstītos 
nosacījumus, un jo īpaši ņemot vērā 
Komisijas 2020. gada 5. februāra 
paziņojumu un Zagrebas 2020. gada 
6. maija deklarāciju, Komisija līdz 
2023. gada 1. jūlijam veic regulas 
īstenošanas starpposma novērtējumu un 
sagatavo ziņojumu Eiropas Parlamenta 
atbildīgajām komitejām.”;

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Konteksts

ES neapšaubāmi ir vadošā tirdzniecības partnere, kura veido vairāk nekā 72 % no 
Rietumbalkānu (t. i., Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Melnkalnes, 
Ziemeļmaķedonijas un Serbijas) kopējā tirdzniecības apjoma un ir ievērojami aizsteigusies 
priekšā citiem šajā reģionā ekonomiski un politiski iesaistītiem konkurentiem, tādiem kā 
Ķīna, Krievija vai Turcija. 

Tirdzniecība starp ES un Rietumbalkānu valstīm pēdējo 10 gadu laikā ir palielinājusies par 
gandrīz 130 %. 2019. gadā tā sasniedza 55 miljardus EUR.

Kopš stabilizācijas un asociācijas procesa uzsākšanas 1999. gadā ES ir pakāpeniski noslēgusi 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumus (SAN) ar katru Rietumbalkānu partneri. 

Šie SAN tika uzskatīti par instrumentiem, kas nodrošina šī reģiona valstu ekonomisko 
attīstību un politisko stabilizāciju, un tie joprojām ir viens no pamatmehānismiem tiesību aktu 
saskaņošanai ar ES acquis un pakāpeniskai integrācijai ES tirgū. Nolīgumi paredz nodokļu un 
ar tarifiem nesaistītu ierobežojumu atcelšanu divpusējai tirdzniecībai un attiecas uz visu 
Harmonizētās sistēmas nodaļu precēm.

Tajā pašā laikā kopš 2009. gada ar 2009. gada regulu ir ieviests autonomu tirdzniecības 
pasākumu kopums (ATM sistēma), kas arī ir palīdzējis paplašināt kopējo tirdzniecību starp ES 
un Rietumbalkāniem. 
Šīs regulas darbības joma, kas sākotnēji ietvēra gandrīz visus no reģiona importētos 
produktus, galu galā 2017. gadā tika sašaurināta un tagad ietver tikai tos produktus, kas 
iekļauti kopējā muitas tarifa kombinētās nomenklatūras 7. nodaļā (ēdami dārzeņi un 
atsevišķas saknes un bumbuļi) un 8. nodaļā (ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu 
mizas), kā arī kvotas vīna importam 30 000 hl apmērā.
Komisijas priekšlikums ir saskanīgs ar ES atbalstu reģiona pakāpeniskai ekonomiskai 
integrācijai Eiropas Savienībā un ar atsevišķajiem pievienošanās procesiem.

Lai gan lielākā daļa tirdzniecības preferenču, kas ar autonomo tirdzniecības režīmu sākotnēji 
tika piešķirtas Rietumbalkāniem, tagad ir integrētas to attiecīgajos stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumos ar ES, Komisija uzskata, ka ar šo regulu piešķirtās ierobežotās preferences 
joprojām sniedz vērtīgu atbalstu reģiona ekonomikai un uzņēmējdarbībai un tādēļ joprojām ir 
lietderīgs ES atbalsta instruments ceļā uz Rietumbalkānu ekonomisko integrāciju.

Ierosinātā regula nerada papildu izmaksas ES budžetā.

Referenta nostāja

Rietumbalkāni ir ES prioritāte, un ES ir īpašs pienākums palīdzēt Balkānu valstīm šajā 
reģionā.
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Šāda autonomo tirdzniecības pasākumu (ATM) paplašināšana nodrošina atbilstību Komisijas 
nesen atkārtoti apstiprinātajām pamatnostādnēm un 2018. gada 17. maija Sofijas deklarācijai. 

Referents neapstrīd ATM ieguldījumu šo valstu ekonomiskajā attīstībā, jo tie sniedz lielākas 
iespējas vīna, augļu un dārzeņu ražošanā un tādējādi palīdz konsolidēt primāro sektoru, kura 
īpatsvars IKP joprojām ir liels.

Turklāt ierosinātie pasākumi līdz šim ir veicinājuši ciešu partnerību veidošanu starp ES 
uzņēmumiem un vietējiem ražotājiem Rietumbalkānu reģionā. 
Tāpēc Komisijas priekšlikums pagarināt pasākumus vēl par pieciem gadiem tiek uzskatīts par 
vispiemērotāko pasākumu, lai nodrošinātu Rietumbalkānu partneru noturīgu ekonomisko 
attīstību. Tādējādi būtu iespējams izvairīties no katra atsevišķā divpusējā tirdzniecības 
nolīguma grozīšanas stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ietvaros, kas būtu ļoti ilgs un 
sarežģīts process.
Ja minētie autonomie tirdzniecības pasākumi netiktu pagarināti līdz 2025. gadam, tas varētu 
radīt negatīvas un problemātiskas sekas, jo tiktu samazināta visu Rietumbalkānu valstu 
piekļuve tirgum. Šāda situācija neatbilstu ES pieejai, kura paredz sniegt atbalstu.
Pēc Francijas lūguma Padomei par ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ziemeļmaķedonijai 
un Albānijai Komisija 2020. gada februārī no jauna definēja paplašināšanās procesu.
Rietumbalkānu valstis, kuras 2018. gadā Sofijā atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos 
pievienoties ES, nosaucot to par galīgu stratēģisku izvēli, Zagrebas videokonferencē 
2020. gada 6. maijā ņēma vērā, ka: 

– “lielāka ES palīdzība būs saistīta ar jūtamu progresu tiesiskuma un sociālekonomisko 
reformu jomā, kā arī ar to, kā Rietumbalkānu partneri ievēro ES vērtības, noteikumus 
un standartus”;

– “Rietumbalkānu līderiem būtu jānodrošina, ka tiek stingri ievērotas un īstenotas 
pamatvērtības, demokrātijas principi un tiesiskums”;

– “cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību [...] ir vajadzīgi spēcīgāki centieni un 
stabili rezultāti”.

Turklāt no pieciem grozījumiem, kas izdarīti kopš 2009. gada, Eiropas Parlamenta 2015. gada 
16. decembrī pieņemtais grozījums īpaši sasaista šīs regulas piemērošanu ar to, ka “valstīm un 
teritorijām, kas minētas [1. pantā], ir jāatturas no iesaistīšanās nopietnos un sistemātiskos 
cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām, kā arī demokrātijas 
pamatprincipu un tiesiskuma pārkāpumos” (2. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Tomēr jaunākie Rietumbalkānu valstu (izņemot Ziemeļmaķedoniju) novērtējumi liecina par 
vispārēju korupcijas palielināšanos un situācijas pasliktināšanos tiesiskuma un pamatbrīvību 
jomā.

Spēkā esošās regulas 2. panta 3. punktā Komisija jau ir pilnvarota ar īstenošanas aktiem 
pilnībā vai daļēji apturēt šīs regulas piemērošanu pēc tam, kad šo jautājumu ir izskatījusi 
Rietumbalkānu īstenošanas komiteja, pamatojoties uz 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Tādēļ, ņemot vērā pašreizējo situācijas pasliktināšanos, kā arī Parlamenta un Padomes 
nelokāmo vēlmi stiprināt pievienošanās veicināšanai paredzēto pasākumu, tostarp šīs regulas, 
atbilstību Savienības vērtībām, referents uzskata, ka ir lietderīgi:
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– pagarināt regulas piemērošanu vēl uz pieciem gadiem, kā to vēlas Komisija, 

– tomēr saistībā ar šo pagarinājumu ieviest pēc 30 mēnešiem veicamas obligātas 
izvērtēšanas klauzulu, prasot par šo izvērtējumu sniegt ziņojumu Eiropas Parlamenta 
Starptautiskās tirdzniecības komitejai un Ārlietu komitejai.


