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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

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 par Savienības un tās 
dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0775),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0000/2021),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

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

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par deleģēto aktu izmantošanu,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu, Komisijas pausto apņemšanos atbalstīt Parlamenta 
nostāju un Padomes pārstāvja 2021. gada 14. decembra vēstulē pausto apņemšanos 
apstiprināt minēto nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 
4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59., 40.  un 41. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ievērojot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtu 1. pantu, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas mērķi ietver 
draudzīgu attiecību izveidi starp tautām, 
pamatojoties uz tiesību vienlīdzības 
principa ievērošanu.

(3) Ievērojot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtu 1. pantu, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas mērķi ietver 
draudzīgu attiecību izveidi starp tautām, 
pamatojoties uz tiesību vienlīdzības 
principa ievērošanu. Turklāt saskaņā ar 
Deklarāciju par starptautisko tiesību 
principiem, kas attiecas uz draudzīgām 
attiecībām un sadarbību starp valstīm 
saskaņā ar ANO Statūtiem, starptautiskās 
attiecības ir jārisina saskaņā ar suverēnas 
vienlīdzības un neiejaukšanās principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Starptautiskās tiesības par valsts 
atbildību par starptautiski nelikumīgām 
darbībām 2001. gadā ir kodificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautisko tiesību komisija1a, un 
Savienībai savā rīcībā no tām būtu 
jāvadās gadījumos, kad Savienība 
saskaras ar trešās valsts ekonomisku 
spiedienu, kas ir starptautiski nelikumīga 
darbība. Deklarācijā par starptautisko 
tiesību principiem, kas attiecas uz 
draudzīgām attiecībām un sadarbību starp 
valstīm saskaņā ar ANO Statūtiem1b, ir 
noteikts, ka neviena valsts nedrīkst 
izmantot ekonomiskus, politiskus vai cita 
veida pasākumus vai veicināt to 
izmantošanu, lai piespiestu citu valsti 
pakļauties tās suverēno tiesību īstenošanā 
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un tādējādi nodrošinātu jebkāda veida 
priekšrocības. Šie starptautisko paražu 
tiesību kodificētie noteikumi ir saistoši.
__________________
1a Panti par valsts atbildību par 
starptautiski prettiesisku rīcību, kurus 
2001. gadā piecdesmit trešajā sanāksmē 
pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautisko tiesību komisija un kurus 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā 
asambleja ņēma vērā Rezolūcijā 56/83.
1b Ģenerālās asamblejas 1970. gada 
24. oktobra Rezolūcija 2625 (XXV). 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai vienmēr rīkojoties 
starptautisko tiesību sistēmā, ir būtiski, lai 
Savienības rīcībā ir piemērots instruments, 
ar ko atturēt un darboties pretī trešo valstu 
īstenotai ekonomiskajai piespiešanai, lai 
sargātu savas un savu dalībvalstu tiesības 
un intereses. Tas ir sevišķi svarīgi tad, ka 
trešās valstis attiecībā uz tirdzniecību vai 
ieguldījumiem īsteno tādus pasākumus, 
kuri iejaucas Savienības vai dalībvalsts 
leģitīmā suverēnā izvēlē, cenšoties novērst 
vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts 
pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. 
Šādi pasākumi, kas skar tirdzniecību vai 
ieguldījumus, var ietvert ne tikai darbības, 
kuras veiktas trešās valsts teritorijā un 
kurām ir ietekme tās iekšienē, bet arī 
trešās valsts, arī caur tādām trešās valsts 
kontrolē vai vadībā esošām 
struktūrvienībām, kuras atrodas Savienībā, 
veiktas darbības, kuras kaitē 
saimnieciskajai darbībai Savienībā.

(6) Savienībai vienmēr rīkojoties 
starptautisko tiesību sistēmā, ir būtiski, lai 
Savienības rīcībā ir piemērots instruments, 
ar ko atturēt un darboties pretī trešo valstu 
īstenotai ekonomiskajai piespiešanai, lai 
sargātu savas un savu dalībvalstu tiesības 
un intereses. Tas ir sevišķi svarīgi tad, ka 
trešās valstis attiecībā uz tirdzniecību vai 
ieguldījumiem īsteno, neveiksmīgi mēģina 
īstenot vai draud īstenot tādus pasākumus, 
kuri iejaucas Savienības vai dalībvalsts 
leģitīmā suverēnā izvēlē, cenšoties novērst 
vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts 
pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu, 
tostarp jebkāda veida politisku izvēli vai 
nostāju attiecībā uz politisku izvēli, 
piemēram, Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas. Šādi pasākumi, kas skar 
tirdzniecību vai ieguldījumus, vai to draudi 
var ietvert ne tikai darbības, bezdarbību, 
darbību draudus vai plānotas darbības, 
kuri norisinās trešās valsts teritorijā un 
kuriem ir ietekme tās iekšienē, bet arī 
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darbības, kuras veic trešā valsts, arī caur 
tādām trešās valsts kontrolē vai vadībā 
esošām struktūrvienībām, kuras atrodas 
Savienībā, un kuras kaitē Savienības 
saimnieciskajai darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī regula papildina Savienības 
tiesību aktus tirdzniecības jomā, 
piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2021/1671a. Tā 
būtu jāpiemēro tikai tādu trešo valstu 
īstenotas piespiešanas gadījumā, uz 
kurām neattiecas citi Savienības tiesību 
aktu instrumenti.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2021/167 (2021. gada 
10. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 654/2014 par Savienības tiesību 
īstenošanu starptautiskās tirdzniecības 
noteikumu piemērošanai un izpildei (OV 
L 49, 12.2.2021., 1. lpp.). 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu, lai izveidotu efektīvu un 
visaptverošu sistēmu Savienības darbībai 

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu, lai izveidotu efektīvu un 
visaptverošu sistēmu Savienības darbībai 
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pret ekonomisko piespiešanu, ir 
nepieciešams un lietderīgi izklāstīt 
noteikumus par trešo valstu ekonomiskās 
piespiešanas pasākumu pārbaudi, 
konstatēšanu un pretdarbību pret šādiem 
pasākumiem. Tā, pirms tiek pielietoti 
Savienības atbildes pasākumi, būtu 
jāpārbauda fakti, jākonstatē ekonomiskās 
piespiešanas pastāvēšana un, ja iespējams, 
jācenšas rast risinājumu sadarbībā ar 
attiecīgo trešo valsti. Visiem Savienības 
noteiktajiem pasākumiem vajadzētu būt 
samērīgiem ar kaitējumu, ko nodarījuši 
trešo valstu ekonomiskās piespiešanas 
pasākumi. Savienības atbildes pasākumu 
noteikšanas kritērijiem īpaši būtu jāņem 
vērā nepieciešamība nepieļaut vai līdz 
minimumam samazināt netiešo ietekmi uz 
Savienības ekonomikas dalībniekiem, tiem 
uzliktais administratīvais slogs un radītās 
izmaksas, kā arī Savienības intereses. 
Tādēļ šī regula nosaka vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

pret ekonomisko piespiešanu, ir 
nepieciešams un lietderīgi izklāstīt 
noteikumus par trešo valstu ekonomiskās 
piespiešanas pasākumu pārbaudi, 
konstatēšanu un pretdarbību pret šādiem 
pasākumiem. Tā, pirms tiek pielietoti 
Savienības atbildes pasākumi, būtu 
jāpārbauda fakti, jākonstatē ekonomiskās 
piespiešanas pastāvēšana un, ja iespējams, 
jācenšas rast risinājumu sadarbībā ar 
attiecīgo trešo valsti. Visiem Savienības 
noteiktajiem pasākumiem vajadzētu būt 
samērīgiem ar kaitējumu, ko nodarījuši 
trešo valstu ekonomiskās piespiešanas 
pasākumi. Savienības atbildes pasākumu 
noteikšanas kritērijos īpaši būtu jāņem vērā 
nepieciešamība nepieļaut vai līdz 
minimumam samazināt starptautisko 
tirdzniecības attiecību eskalācijas riskus, 
netiešo ietekmi uz Savienības ekonomikas 
dalībniekiem, tiem uzlikto administratīvo 
slogu un radītās izmaksas, kā arī 
Savienības intereses. Tādēļ šī regula 
nosaka vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai pēc savas iniciatīvas vai 
informācijas, kas saņemta no jebkura 
avota, ieskaitot juridiskas un fiziskas 
personas vai dalībvalsti, būtu jāpārbauda, 
vai trešās valsts pasākumi ir piespiedu 
pasākumi. Pēc šīs pārbaudes Komisijai 
lēmumā būtu jākonstatē, vai trešās valsts 
pasākums ir piespiedu pasākums. 
Komisijai būtu jāpaziņo attiecīgajai trešai 
valstij par apstiprinošu konstatāciju līdz ar 

(13) Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
informācijas, kas saņemta no jebkura 
avota, ieskaitot juridiskas un fiziskas 
personas vai dalībvalsti, varētu pārbaudīt 
un tai jo īpaši pamatotas sūdzības 
gadījumā būtu jāpārbauda, vai trešās valsts 
pasākumi ir piespiedu pasākumi. Pēc šīs 
pārbaudes Komisijai lēmumā būtu 
jākonstatē, vai trešās valsts pasākums ir 
piespiedu pasākums. Komisijai būtu 
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pieprasījumu pārtraukt ekonomisko 
piespiešanu un attiecīgā gadījumā 
pieprasījumu par kaitējuma labošanu.

jāpaziņo attiecīgajai trešai valstij par 
apstiprinošu konstatāciju līdz ar 
pieprasījumu pārtraukt ekonomisko 
piespiešanu un attiecīgā gadījumā 
pieprasījumu par kaitējuma labošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienībai būtu jāatbalsta trešās 
valstis, kuras skāruši tie paši vai līdzīgi 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi, vai 
citas ieinteresētas trešās valstis un 
jāsadarbojas ar tām. Savienībai būtu 
jāpiedalās starptautiskā koordinācijā 
divpusējos, plurilaterālos vai daudzpusējos 
forumos, kuru mērķis ir novērst vai 
izskaust ekonomisko piespiešanu.

(14) Savienībai būtu jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, kuras skāruši tie paši vai 
līdzīgi ekonomiskās piespiešanas 
pasākumi, vai citām ieinteresētajām 
trešām valstīm. Savienībai būtu jāpiedalās 
starptautiskā koordinācijā jebkādos 
divpusējos, plurilaterālos vai daudzpusējos 
forumos, kuri ir piemēroti tam, lai 
novērstu vai izskaustu ekonomisko 
piespiešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienībai būtu jānosaka 
pretpasākumi tikai tad, ja citi līdzekļi, tādi 
kā, piemēram, sarunas, mediācija vai 
iztiesāšana, nenoved pie tūlītējas un 
efektīvas ekonomiskās piespiešanas 
pārtraukšanas un Savienībai vai tās 
dalībvalstīm nodarītā kaitējuma reparācijas 
un ja ir jārīkojas, lai aizsargātu Savienības 
un tās dalībvalstu intereses un tiesības, un 
tas ir Savienības interesēs. Ir lietderīgi, ka 

(15) Savienība tiek mudināta proaktīvi 
izmantot visus pieejamos līdzekļus 
kontakta veidošanai ar attiecīgo trešo 
valsti, tādus kā, piemēram, sarunas, 
iztiesāšanu, jo īpaši izmantojot Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas strīdu 
izšķiršanas mehānismu, vai mediāciju, un 
tai būtu jānosaka pretpasākumi tad, ja 
minētie līdzekļi nenoved pie tūlītējas un 
efektīvas ekonomiskās piespiešanas 
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regula izklāsta piemērojamos noteikumus 
Savienības atbildes pasākumu noteikšanai 
un piemērošanai un vajadzības gadījumā 
ļauj ātri rīkoties, lai saglabātu Savienības 
atbildes pasākumu efektivitāti.

pārtraukšanas un Savienībai vai tās 
dalībvalstīm nodarītā kaitējuma reparācijas 
un ja ir jārīkojas, lai aizsargātu Savienības 
un tās dalībvalstu intereses un tiesības, un 
tas ir Savienības interesēs. Ir lietderīgi, ka 
regula izklāsta piemērojamos noteikumus 
Savienības atbildes pasākumu noteikšanai 
un piemērošanai un vajadzības gadījumā 
ļauj ātri rīkoties, lai saglabātu Savienības 
atbildes pasākumu efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saskaņā ar šo regulu pieņemti 
Savienības atbildes pasākumi būtu 
jāizvēlas un jāizstrādā pēc objektīviem 
kritērijiem, tostarp: pasākumu efektivitāte, 
lai panāktu trešās valsts īstenotas 
piespiešanas pārtraukšanu; to potenciāls 
sniegt atbalstu tiem ekonomikas 
dalībniekiem Savienībā, kurus skāruši 
trešās valsts ekonomiskās piespiešanas 
pasākumi; izvairīšanās no negatīvas 
ekonomiskās ietekmes un cita veida 
ietekmes uz Savienību un tās samazināšana 
līdz minimumam un nesamērīgas 
administratīvās sarežģītības un izmaksu 
nepieļaušana. Turklāt ir būtiski, lai, 
izvēloties un izstrādājot Savienības atbildes 
pasākumus, tiktu ņemtas vērā Savienības 
intereses. Savienības atbildes pasākumi 
būtu jāizvēlas no plaša risinājuma variantu 
klāsta, lai katrā konkrētā gadījumā varētu 
pieņemt vispiemērotākos pasākumus.

(16) Saskaņā ar šo regulu pieņemti 
Savienības atbildes pasākumi būtu 
jāizvēlas un jāizstrādā pēc objektīviem 
kritērijiem, tostarp: pasākumu efektivitāte, 
lai panāktu trešās valsts īstenotas 
piespiešanas pārtraukšanu un nodarītā 
kaitējuma reparāciju; to potenciāls sniegt 
atbalstu tiem ekonomikas dalībniekiem 
Savienībā, kurus skāruši trešās valsts 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi; 
izvairīšanās no negatīvas ekonomiskās 
ietekmes un cita veida ietekmes uz 
Savienību un tās samazināšana līdz 
minimumam un nesamērīgas 
administratīvās sarežģītības un izmaksu 
nepieļaušana. Turklāt ir būtiski, lai, 
izvēloties un izstrādājot Savienības atbildes 
pasākumus, tiktu ņemtas vērā Savienības 
intereses. Savienības atbildes pasākumi 
būtu jāizvēlas no plaša risinājuma variantu 
klāsta, lai katrā konkrētā gadījumā varētu 
pieņemt vispiemērotākos pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir būtiski gādāt par efektīvu saziņu 
un viedokļu un informācijas apmaiņu starp 
Komisiju, no vienas puses, un Eiropas 
Parlamentu un Padomi, no otras puses, 
īpaši par centieniem veidot kontaktu ar 
attiecīgo trešo valsti, lai izpētītu iespējas, 
kā panākt ekonomiskās piespiešanas 
pārtraukšanu, un par jautājumiem, kuru 
rezultātā uz šīs regulas pamata var tikt 
pieņemti Savienības atbildes pasākumi.

(21) Ir būtiski gādāt par efektīvu saziņu 
un viedokļu un informācijas apmaiņu starp 
Komisiju, no vienas puses, un Eiropas 
Parlamentu un Padomi, no otras puses, 
īpaši par centieniem veidot kontaktu ar 
attiecīgo trešo valsti, lai izpētītu iespējas, 
kā panākt ekonomiskās piespiešanas 
pārtraukšanu vai nodarītā kaitējuma 
reparāciju, un par jautājumiem, kuru 
rezultātā uz šīs regulas pamata var tikt 
pieņemti Savienības atbildes pasākumi, 
tostarp posmā, kad tiek izskatīti trešās 
valsts pasākumi un noteikts, vai tie ir 
ekonomiskā piespiešana.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka noteikumus, lai 
nodrošinātu Savienības un tās dalībvalstu 
interešu efektīvu aizsardzību, ja trešā valsts 
ar pasākumiem, kuri skar tirdzniecību vai 
ieguldījumus, cenšas piespiest Savienību 
vai dalībvalsti pieņemt konkrētu aktu vai 
atturēt tās no konkrēta akta pieņemšanas. 
Šī regula izveido sistēmu, kas šādās 
situācijās ļauj Savienībai reaģēt, lai atturētu 
trešo valsti no šādām darbībām vai 
panāktu, ka trešā valsts no tām atturas, un 
kas galējas nepieciešamības gadījumā ļauj 
Savienībai pret tām darboties pretī.

1. Šī regula paredz noteikumus, lai 
nodrošinātu Savienības un tās dalībvalstu 
interešu efektīvu aizsardzību, ja trešā valsts 
ar jebkāda veida darbību, bezdarbību vai 
to draudiem, kuri skar tirdzniecību vai 
ieguldījumus, cenšas piespiest Savienību 
vai dalībvalsti pieņemt konkrētu aktu vai 
atturēt tās no konkrēta akta pieņemšanas, 
tostarp izdarīt konkrētu politisku izvēli, 
pieņemt tiesību aktu vai ieņemt nostāju 
attiecībā uz politisku izvēli vai atturēties 
no tā. Šī regula izveido sistēmu, kas šādās 
situācijās ļauj Savienībai reaģēt, lai atturētu 
no šādām darbībām, panāktu šo darbību 
izbeigšanu vai nodarītā kaitējuma 
reparāciju, un kas galējas nepieciešamības 
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gadījumā ļauj Savienībai pret tām darboties 
pretī.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas uz šīs regulas pamata veiktās 
darbības ir saskanīgas ar Savienības 
saistībām, kas izriet no starptautiskajām 
tiesībām, un tiek īstenotas Savienības 
ārējās darbības principu un mērķu 
kontekstā.

2. Visas uz šīs regulas pamata veiktās 
darbības ir saskanīgas ar Savienības 
saistībām, kas izriet no starptautiskajām 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:
(a) “piespiešana” ir jebkāda trešās 
valsts darbība vai pasākums, kas iejaucas 
Savienības vai dalībvalsts leģitīmā 
suverēnā izvēlē, cenšoties novērst vai 
panākt, ka Savienība vai dalībvalsts 
pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu;
(b)  “trešās valsts darbība vai 
pasākums” ir jebkāda veida pasākums, 
darbības veids, bezdarbība vai to draudi, 
ko ir veikusi attiecīgā trešā valsts; 
(c) “ekonomiskā piespiešana” ir 
piespiešana ar trešās valsts darbību vai 
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pasākumu, kas ietekmē tirdzniecību vai 
ieguldījumus;
(d) “konkrēts akts” ir konkrēta 
politikas izvēle, tiesību akts vai nostāja 
attiecībā uz Savienības vai dalībvalsts 
politikas izvēli;
(e)  “kaitējums” ir negatīva ietekme, 
kas skar Savienību vai dalībvalsti, tostarp 
Savienības ekonomikas dalībniekus; 
(f) “Savienības atbildes pasākums” ir 
jebkurš pasākums, kas atbilst Savienības 
starptautiskajām saistībām vai kas ir 
atļauts saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām attiecībā pret trešo valsti, kura ir 
atbildīga par ekonomisko piespiešanu, un 
kas ir samērīgs ar Savienībai vai 
dalībvalstij nodarīto kaitējumu, un tā 
mērķis ir panākt ekonomiskās 
piespiešanas pārtraukšanu vai nodarītā 
kaitējuma reparāciju;
(g) “Savienības intereses” pirmkārt 
un galvenokārt ir vajadzība saglabāt 
Savienības vai tās dalībvalstu politiskās 
iespējas izdarīt likumīgu suverēnu izvēli, 
kā arī Savienības stratēģiskās 
ekonomiskās intereses, tostarp 
ekonomiskā un sociālā saskanība. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro, ja trešā valsts: 1. Šo regulu piemēro tikai 
ekonomiskās piespiešanas gadījumā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— iejaucas Savienības vai dalībvalsts 
leģitīmā suverēnā izvēlē, cenšoties novērst 
vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts 
pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— piemērojot vai draudot piemērot 
pasākumus, kas skar tirdzniecību vai 
ieguldījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā šādas trešo valstu darbības 
sauc par ekonomiskās piespiešanas 
pasākumiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot, vai ir izpildīti 1. punktā 
izklāstītie nosacījumi, tiek ņemts vērā:

2. Nosakot, vai ir notikusi 
ekonomiskā piespiešana, Komisija ņem 
vērā šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) trešās valsts pasākuma pakāpe, 
bardzība, biežums, ilgums, izplatība un 
nozīme un no tā izrietošais spiediens;

(a) trešās valsts pasākuma vai 
bezdarbības pakāpe, bardzība, biežums, 
ilgums, izplatība un nozīme un no tā 
izrietošais spiediens; Komisija novērtē, vai 
šāds spiediens ir pietiekams, lai pieņemtu 
Savienības atbildes pasākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai trešā valsts atkārtoti iejaucas, lai 
no Savienības, dalībvalstīm vai citām 
valstīm panāktu konkrētas darbības;

(b) vai trešā valsts nepārprotami 
atkārtoti iejaucas, lai no Savienības, 
dalībvalstīm vai citām valstīm panāktu 
konkrētas darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tas, cik lielā mērā trešās valsts 
pasākums aizskar Savienības vai 
dalībvalstu suverenitātes jomu;

(c) tas, cik lielā mērā trešās valsts 
pasākums vai bezdarbība aizskar 
Savienības vai dalībvalstu suverenitātes 
jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai trešās valsts rīcības pamatā ir 
leģitīmas bažas, kuras ir starptautiski 
atzītas,

(d) vai trešās valsts rīcības pamatā ir 
bažas, kuras ir atzītas par leģitīmām 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām,

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var pārbaudīt jebkuru 
trešās valsts pasākumu, lai noteiktu, vai tas 
atbilst 2. panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem. Komisija rīkojas ātri.

1. Komisija var pārbaudīt vai 
pienācīgi pamatotas sūdzības gadījumā 
pārbauda jebkuru trešās valsts pasākumu 
vai tā draudus, lai noteiktu, vai tie atbilst 
2. pantā izklāstītajiem nosacījumiem. 
Komisija rīkojas ātri.

Or. en



PE703.008v01-00 18/35 PR\1245607LV.docx

LV

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var veikt 1. punktā minēto 
pārbaudi pēc savas iniciatīvas vai pēc 
informācijas saņemšanas no jebkura 
avota. Komisija gādā par konfidenciālas 
informācijas aizsardzību saskaņā ar 
12. pantu, kura var ietvert informācijas 
sniedzēja identitāti.

2. Komisija veic 1. punktā minēto 
pārbaudi, pamatojoties uz pārbaudītu 
informāciju, ko tā ievākusi pēc savas 
iniciatīvas vai saņēmusi no jebkura 
uzticama avota. Komisija gādā par 
konfidenciālas informācijas aizsardzību 
saskaņā ar 12. pantu, kura var ietvert 
informācijas sniedzēja identitātes 
slēpšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var publicēt brīdinājumu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citos 
piemērotos sabiedriskās saziņas līdzekļos, 
aicinot noteiktā termiņā iesniegt 
informāciju. Šādā gadījumā Komisija 
attiecīgajai trešai valstij dara zināmu 
pārbaudes sākšanu.

Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par situācijas attīstību trešās 
valsts pasākumu pārbaudē. Tā var 
publicēt brīdinājumu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un citos piemērotos 
sabiedriskās saziņas līdzekļos, aicinot 
noteiktā termiņā iesniegt informāciju un 
sniedzot hronoloģisku pārskatu par 
4. pantā minēto noteikšanas procesu, kurš 
nepārsniedz sešus mēnešus. Šādā 
gadījumā Komisija attiecīgajai trešai valstij 
dara zināmu pārbaudes sākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc pārbaudes, kas veikta 
saskaņā ar 3. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
konstatē, vai attiecīgās trešās valsts 
pasākums atbilst 2. panta 1. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Komisija 
rīkojas ātri.

Komisija pēc pārbaudes, kas veikta 
saskaņā ar 3. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
konstatē, vai attiecīgās trešās valsts 
pasākums atbilst 2. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem. Komisija rīkojas ātri. 
Komisija minēto lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos 
piemērotos sabiedriskās saziņas līdzekļos.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pirms lēmuma pieņemšanas var 
aicināt attiecīgo trešo valsti iesniegt 
apsvērumus.

Komisija pirms lēmuma pieņemšanas var 
aicināt attiecīgo trešo valsti iesniegt 
apsvērumus noteiktā termiņā, kas lieki 
nekavē Komisijas lēmuma pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija nolemj, ka attiecīgās trešās 
valsts pasākums atbilst 2. panta 1. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, savu lēmumu 
tā dara zināmu attiecīgajai trešai valstij un 
pieprasa tai izbeigt ekonomisko 
piespiešanu un attiecīgā gadījumā novērst 
Savienībai vai tās dalībvalstīm nodarīto 
kaitējumu.

Ja Komisija nolemj, ka attiecīgās trešās 
valsts pasākums atbilst 2. panta 1. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, savu lēmumu 
tā dara zināmu attiecīgajai trešai valstij un 
pieprasa tai izbeigt ekonomisko 
piespiešanu un attiecīgi noteiktā termiņā 
novērst Savienībai vai tās dalībvalstīm 
nodarīto kaitējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir gatava Savienības vārdā veidot 
kontaktu ar attiecīgo trešo valsti, lai pētītu 
risinājumus ar nolūku panākt ekonomiskās 
piespiešanas pārtraukšanu. Šādi risinājumi 
var ietvert:

Komisija ir gatava Savienības vārdā veidot 
kontaktu ar attiecīgo trešo valsti, lai pētītu 
risinājumus ar nolūku panākt ekonomiskās 
piespiešanas pārtraukšanu un attiecīgā 
gadījumā Savienībai vai tās dalībvalstīm 
nodarītā kaitējuma reparāciju. Šādi 
risinājumi var ietvert:

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jautājuma nodošanu starptautiskai 
iztiesāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— jautājuma nodošanu starptautiskai 
iztiesāšanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par attiecīgām norisēm.

Komisija laikus pilnībā informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par norisēm 
kontakta veidošanā ar attiecīgo trešo 
valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija Savienības vārdā sāk 
apspriešanos vai sadarbību ar katru citu 
valsti, kuru skar tie paši vai līdzīgi 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi, vai ar 
katru citu ieinteresēto trešo valsti, lai 
panāktu piespiešanas pārtraukšanu. Tas 
nozīmē, ka vajadzības gadījumā var tikt 
veikta koordinācija attiecīgos 
starptautiskos forumos un koordinācija, 
reaģējot uz piespiešanu.

Komisija Savienības vārdā sāk 
apspriešanos vai sadarbību ar katru citu 
valsti, kuru skar tie paši vai līdzīgi 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi, vai ar 
katru citu ieinteresēto trešo valsti, lai 
panāktu piespiešanas pārtraukšanu. Tas 
nozīmē, ka vajadzības gadījumā var tikt 
veikta koordinācija attiecīgos 
starptautiskos forumos un koordinācija, 
reaģējot uz piespiešanu. Šāda sadarbība 
lieki nekavē šā instrumenta piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem īstenošanas aktu, 
kas nosaka, ka tā veic Savienības atbildes 
pasākumu, ja:

1. Komisija pieņem īstenošanas aktu, 
ar ko pieņem Savienības atbildes 
pasākumu, ievērojot šādus nosacījumus:
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Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ievērojot 4. un 5. pantu, darbības 
rezultātā nav pārtraukta ekonomiskā 
piespiešana un samērīgā laika posmā nav 
notikusi tā kaitējuma reparācija, kuru 
ekonomiskā piespiešana nodarījusi 
Savienībai vai dalībvalstij;

(a) ievērojot 4. un 5. pantu, darbības 
rezultātā nav pārtraukta ekonomiskā 
piespiešana un attiecīgā gadījumā laikā 
posmā, kas noteikts 4. pantā minētajā 
lēmumā, nav notikusi tā kaitējuma 
reparācija, kuru ekonomiskā piespiešana 
nodarījusi Savienībai vai tās dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbība ir Savienības interesēs. (c) darbība attiecīgajā konkrētajā 
gadījumā ir Savienības interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas aktā Komisija nosaka, kurš no 
I pielikumā paredzētajiem pasākumiem ir 
piemērots Savienības atbildei. Šādus 
pasākumus var piemērot arī tām fiziskām 
vai juridiskām personām, kuras iekļautas 
sarakstā saskaņā ar 8. pantu. Turklāt 

Pirmajā daļā minētajā īstenošanas aktā 
Komisija pamato, ka ir izpildīti a), b) un 
c) apakšpunktā minētie nosacījumi. Tā arī 
nosaka un pamato, kurš no I pielikumā 
paredzētajiem pasākumiem ir piemērots 
Savienības atbildei. Šādus pasākumus var 
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Komisija var pieņemt pasākumus, kurus tā 
var veikt, ievērojot citus juridiskos 
instrumentus.

piemērot arī tām fiziskām vai juridiskām 
personām, kuras iekļautas sarakstā saskaņā 
ar 8. pantu. Turklāt Komisija var pieņemt 
I pielikumā neuzskaitītus pasākumus, 
kurus tā var veikt, ievērojot citus juridiskos 
instrumentus. Šādus pasākumus pieņem 
koordinēti un saskaņā ar rīcību, ko paredz 
šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 
2. punktā.

Īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 
2. punktā. Komisija minēto lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un citos piemērotos sabiedriskās 
saziņas līdzekļos.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības atbildes pasākumus 
piemēro no noteiktas dienas pēc 1. punktā 
minētā īstenošanas akta pieņemšanas. 
Komisija nosaka šo piemērošanas dienu, 
ņemot vērā apstākļus, lai būtu iespējams, 
ievērojot 3. punktu, informēt attiecīgo trešo 
valsti un lai tai tiktu dota iespēja izbeigt 
ekonomisko piespiešanu.

2. Savienības atbildes pasākumus 
piemēro no noteiktas dienas pēc 1. punktā 
minētā īstenošanas akta pieņemšanas. 
Komisija nosaka šo piemērošanas dienu, 
ņemot vērā apstākļus, lai būtu iespējams, 
ievērojot 3. punktu, informēt attiecīgo trešo 
valsti un lai tai tiktu dota iespēja izbeigt 
ekonomisko piespiešanu un attiecīgajā 
gadījumā veikt nodarītā kaitējuma 
reparāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas attiecīgajai trešai valstij dara 
zināmus Savienības atbildes pasākumus, 
kas pieņemti, ievērojot 1. punktu. 
Informācijas dokumentā Komisija 
Savienības vārdā aicina attiecīgo trešo 
valsti nekavējoties pārtraukt ekonomisko 
piespiešanu, piedāvā sarunu ceļā rast 
risinājumu un attiecīgo trešo valsti 
informē, ka tiks piemērots Savienības 
atbildes pasākums, ja vien netiks izbeigta 
ekonomiskā piespiešana.

3. Komisija pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas attiecīgajai trešai valstij dara 
zināmus Savienības atbildes pasākumus, 
kas pieņemti, ievērojot 1. punktu. 
Informācijas dokumentā Komisija 
Savienības vārdā aicina attiecīgo trešo 
valsti nekavējoties pārtraukt ekonomisko 
piespiešanu, piedāvā sarunu ceļā rast 
risinājumu, kurā tostarp paredz Savienībai 
un tās dalībvalstīm nodarītā kaitējuma 
reparāciju, un attiecīgo trešo valsti 
informē, ka tiks piemērots Savienības 
atbildes pasākums, ja vien netiks izbeigta 
ekonomiskā piespiešana vai attiecīgā 
gadījumā veikta nodarītā kaitējuma 
reparācija.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētais 
īstenošanas akts nosaka, ka Savienības 
atbildes pasākumu piemērošanu atliek uz 
minētajā īstenošanas aktā noteiktu 
laikposmu, ja Komisijai ir ticama 
informācija, ka trešā valsts ir pārtraukusi 
ekonomisko piespiešanu pirms pieņemto 
Savienības atbildes pasākumu 
piemērošanas sākuma. Tādā gadījumā 
Komisija publicē paziņojumu Eiropas 

4. Šā panta 1. punktā minētais 
īstenošanas akts nosaka, ka Savienības 
atbildes pasākumu piemērošanu atliek uz 
minētajā īstenošanas aktā noteiktu 
laikposmu, ja Komisijai ir ticama 
informācija, ka trešā valsts ir pārtraukusi 
ekonomisko piespiešanu vai attiecīgā 
gadījumā ir veikusi nodarītā kaitējuma 
reparāciju pirms pieņemto Savienības 
atbildes pasākumu piemērošanas sākuma. 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kurā 
norādīta šādas informācijas esamība un 
atlikšanas piemērošanas diena. Ja trešā 
valsts pārtrauc ekonomisko piespiešanu, 
iekams sākta Savienības atbildes pasākumu 
piemērošana, Komisija izbeidz Savienības 
atbildes pasākumus saskaņā ar 10. pantu.

Tādā gadījumā Komisija publicē 
paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, kurā norādīta šādas informācijas 
esamība un atlikšanas piemērošanas diena. 
Ja trešā valsts pārtrauc ekonomisko 
piespiešanu vai attiecīgā gadījumā veic 
nodarītā kaitējuma reparāciju, iekams 
sākta Savienības atbildes pasākumu 
piemērošana, Komisija izbeidz Savienības 
atbildes pasākumus saskaņā ar 10. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pienācīgi pamatotu nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ, lai novērstu 
neatgriezenisku kaitējumu, ko 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi 
nodarījuši Savienībai vai tās dalībvalstīm, 
Komisija saskaņā ar 15. panta 3. punkta 
procedūru pieņem īstenošanas aktus, kas 
nosaka Savienības atbildes pasākumus un 
kas jāpiemēro nekavējoties. Piemēro 2.–
5. punktā izklāstītās prasības. Minētie akti 
paliek spēkā uz laikposmu, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus.

6. Pienācīgi pamatotu nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ, lai novērstu 
neatgriezenisku kaitējumu, ko 
ekonomiskās piespiešanas pasākumi 
nodarījuši Savienībai vai tās dalībvalstīm, 
Komisija saskaņā ar 15. panta 3. punkta 
procedūru pieņem 7. panta 1. punktā 
minētos īstenošanas aktus, kas nosaka 
Savienības atbildes pasākumus un kas 
jāpiemēro nekavējoties.Piemēro 1. punktā, 
izņemot a) apakšpunktu, minētos 
nosacījumus un 2.–5. punktā izklāstītās 
prasības. Minētie akti paliek spēkā 
laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, 
pēc kura attiecīgi var pieņemt 7. panta 
1. punktā minēto īstenošanas aktu. 
Komisija minētos īstenošanas aktus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un citos piemērotos sabiedriskās 
saziņas līdzekļos.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija 7. panta 1. punktā 
minētajā īstenošanas aktā vai atsevišķā 
īstenošanas aktā var noteikt, ka:

1. Komisija 7. panta 1. punktā un 
6. punktā minētajā īstenošanas aktā vai 
atsevišķā īstenošanas aktā var noteikt, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumu, kas rosina 
ekonomiskās piespiešanas pārtraukšanu, 
efektivitāte;

(a) tas, cik efektīvi ir pasākumi, lai 
panāktu  ekonomiskās piespiešanas 
pārtraukšanu un nodarītā kaitējuma 
reparāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas nepieciešams šīs regulas 
mērķu sasniegšanai, Komisija var lemt 
piemērot 7. vai 8. pantā noteiktos 
Savienības atbildes pasākumus, kuros 
ietverti ārvalstu tiešo ieguldījumu vai 
pakalpojumu tirdzniecības ierobežojumi, 
kas noteikti arī attiecībā uz tādiem 
pakalpojumiem vai tiešajiem 
ieguldījumiem, kurus Savienībā sniedz vai 
veic viena vai vairākas Savienībā 
iedibinātas juridiskas personas, kuras ir 

3. Ja tas nepieciešams šīs regulas 
mērķu sasniegšanai, Komisija var lemt 
piemērot 7. vai 8. pantā noteiktos 
Savienības atbildes pasākumus, kuros 
ietverti ārvalstu tiešo ieguldījumu vai 
pakalpojumu tirdzniecības ierobežojumi, 
kas noteikti arī attiecībā uz tādiem 
pakalpojumiem vai tiešajiem 
ieguldījumiem, kurus Savienībā sniedz vai 
veic viena vai vairākas Savienībā 
iedibinātas juridiskas personas, kuras ir 
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attiecīgās trešās valsts personu īpašumā vai 
kontrolē. Komisija var lemt par šādu 
piemērošanu, ja Savienības atbildes 
pasākumi, kuri šādas situācijas neaptver, 
nebūtu pietiekami, lai efektīvi sasniegtu šīs 
regulas mērķus, īpaši tad, ja no šādiem 
pasākumiem varētu izvairīties. Vērtējot, 
vai pieņemt šādu lēmumu, Komisija 
papildus 1. un 2. punktā minētajiem 
kritērijiem apsver arī:

attiecīgās trešās valsts personu īpašumā vai 
kontrolē. Komisija var lemt par šādu 
piemērošanu, ja Savienības atbildes 
pasākumi, kuri šādas situācijas neaptver, 
nebūtu pietiekami, lai efektīvi sasniegtu šīs 
regulas mērķus, īpaši tad, ja no šādu 
pasākumu ietekmes varētu izvairīties vai 
to apiet. Vērtējot, vai pieņemt šādu 
lēmumu, Komisija papildus 1. un 2. punktā 
minētajiem kritērijiem apsver arī:

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) faktisko ieguldījumu, ko 
ekonomiskās piespiešanas pasākumu 
pārtraukšanai dod šādi Savienībā noteikti 
ierobežojumi;

(b) iespējamo faktisko ieguldījumu, ko 
ekonomiskās piespiešanas pasākumu 
pārtraukšanai dod šādi Savienībā noteikti 
ierobežojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja attiecīgā trešā valsts aptur 
ekonomisko piespiešanu vai ja tas 
nepieciešams Savienības interesēs, 
Komisija var apturēt attiecīgā Savienības 
atbildes pasākuma piemērošanu uz trešās 
valsts ekonomiskās piespiešanas pasākumu 
apturēšanas laiku vai tik ilgi, kamēr tas 
nepieciešams Savienības interesēs. 
Komisija aptur Savienības atbildes 
pasākumus, ja attiecīgā trešā valsts ir 
piedāvājusi un Savienība ir piekritusi, 

2. Ja attiecīgā trešā valsts aptur 
ekonomisko piespiešanu, Komisija aptur 
attiecīgā Savienības atbildes pasākuma 
piemērošanu uz trešās valsts ekonomiskās 
piespiešanas pasākumu apturēšanas laiku 
vai Komisija var apturēt piemērošanu uz 
tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams 
Savienības interesēs. Komisija aptur 
Savienības atbildes pasākumus, ja attiecīgā 
trešā valsts ir piedāvājusi un Savienība ir 
piekritusi, iesniegt jautājumu starptautiskai 
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iesniegt jautājumu starptautiskai 
iztiesāšanai, kurā iesaistīta trešā puse un 
kuras rezultātā tiek pieņemts saistošs 
lēmums, un ja trešā valsts arī aptur 
ekonomiskās piespiešanas pasākumus. 
Komisija ar īstenošanas aktu lemj par 
Savienības atbildes pasākuma apturēšanu. 
Īstenošanas akti tiek pieņemti saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 
2. punktā.

iztiesāšanai, kurā iesaistīta trešā puse un 
kuras rezultātā tiek pieņemts saistošs 
lēmums, un ja trešā valsts arī aptur 
ekonomiskās piespiešanas pasākumus. 
Komisija ar īstenošanas aktu lemj par 
Savienības atbildes pasākuma apturēšanu. 
Īstenošanas akti tiek pieņemti saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pienācīgi pamatotu nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem 
tādus nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus, ar kuriem aptur, groza 
vai izbeidz saskaņā ar 7. pantu pieņemtus 
Savienības atbildes pasākumus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 3. punktā minēto procedūru, un 
tie ir spēkā ne ilgāk kā divus mēnešus.

5. Pienācīgi pamatotu nenovēršamu 
un steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem 
tādus nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus, ar kuriem aptur vai 
groza saskaņā ar 7. pantu pieņemtus 
Savienības atbildes pasākumus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 3. punktā minēto procedūru, un 
tie ir spēkā laikposmā, kas nepārsniedz 
divus mēnešus, pēc kura attiecīgi var 
pieņemt 2., 3. vai 4. punktā minēto 
īstenošanas aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publicējot paziņojumu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai ar citiem 
piemērotiem sabiedriskās saziņas 

1. Publicējot paziņojumu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai ar citiem 
piemērotiem sabiedriskās saziņas 
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līdzekļiem, Komisija pirms Savienības 
atbildes pasākumu pieņemšanas vai šādu 
pasākumu grozīšanas lūdz un pirms šādu 
pasākumu apturēšanas vai izbeigšanas var 
lūgt attiecīgu informāciju un viedokļus par 
ekonomisko ietekmi uz Savienības 
ekonomikas dalībniekiem un Savienības 
interesēm. Paziņojumā tiek norādīts 
periods, kurā iesniedzama informācija.

līdzekļiem, Komisija pirms Savienības 
atbildes pasākumu pieņemšanas vai šādu 
pasākumu grozīšanas lūdz un pirms šādu 
pasākumu apturēšanas vai izbeigšanas var 
lūgt attiecīgu informāciju un viedokļus par 
ekonomisko ietekmi uz Savienības 
ekonomikas dalībniekiem. Paziņojumā tiek 
norādīts periods, kurā iesniedzama 
informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šādu pasākumu mijiedarbību ar 
attiecīgajiem dalībvalsts tiesību aktiem;

(b) šādu pasākumu mijiedarbību ar 
attiecīgajiem Savienības un dalībvalsts 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Savienības interesēm. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija maksimāli ņem vērā šādā 
informācijas vākšanā iegūto informāciju. 
Paredzēto pasākumu analīzi komitejai 
iesniedz kopā ar īstenošanas akta projektu 
15. panta 2. punktā minētās pārbaudes 
procedūras sakarā.

5. Komisija maksimāli ņem vērā šādā 
informācijas vākšanā iegūto informāciju. 
Paredzēto pasākumu analīzi komitejai 
iesniedz kopā ar īstenošanas akta projektu 
15. panta 2. punktā minētās pārbaudes 
procedūras sakarā. Komisija informē 
Eiropas Parlamentu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 182/2011 10. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja vien nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ informācijas pieprasīšana un 
apspriešanās nav iespējama vai objektīvu 
iemeslu dēļ nav vajadzīga, Komisija pirms 
īstenošanas akta pieņemšanas saskaņā ar 
7. panta 6. punktu vai 10. panta 5. punktu 
mērķtiecīgi pieprasa informāciju un 
viedokļus no attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, piemēram, lai panāktu atbilstību 
Savienības starptautiskajām saistībām.

6. Ja vien nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ informācijas pieprasīšana un 
apspriešanās nav iespējama vai objektīvu 
iemeslu dēļ nav vajadzīga, Komisija pirms 
īstenošanas akta pieņemšanas saskaņā ar 
7. panta 6. punktu vai 10. panta 5. punktu 
pieprasa informāciju un viedokļus no 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
piemēram, lai panāktu atbilstību Savienības 
starptautiskajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar šo regulu saņemto 
informāciju izmanto tikai tam mērķim, 
kuram tā pieprasīta.

1. Saskaņā ar šo regulu saņemto 
informāciju izmanto tikai tam mērķim, 
kuram tā sniegta, pieprasīta vai iegūta.
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Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas sniedzējs var pieprasīt, 
lai sniegtā informācija tiktu uzskatīta par 
konfidenciālu. Šādos gadījumos tai 
pievieno nekonfidenciālu kopsavilkumu 
vai to iemeslu izklāstu, kuru dēļ nevar 
sagatavot informācijas kopsavilkumu. Ne 
Komisija, ne Padome, ne Eiropas 
Parlaments, ne dalībvalstis, ne to ierēdņi 
neizpauž konfidenciālu informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar šo regulu, ja nav 
saņemta īpaša atļauja no šādas informācijas 
sniedzēja.

2. Informācijas sniedzējs var pieprasīt, 
lai sniegtā informācija tiktu uzskatīta par 
konfidenciālu. Šādos gadījumos tai 
pievieno nekonfidenciālu jēgpilnu 
kopsavilkumu vai to iemeslu izklāstu, kuru 
dēļ nevar sagatavot informācijas 
kopsavilkumu. Komisijai, Padomei, 
Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm un to 
ierēdņiem ir aizliegts izpaust 
konfidenciālu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo regulu, ja nav saņemta īpaša 
atļauja no šādas informācijas sniedzēja.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkts neliedz 
Komisijai izpaust vispārīgu informāciju 
kopsavilkuma veidā, kurā nav ziņu, kas 
ļautu identificēt informācijas sniedzēju. 
Šādā izpaušanā tiek ņemtas vērā 
ieinteresēto personu leģitīmās intereses 
attiecībā uz konfidenciālas informācijas 
neizpaušanu.

3. Šā panta 2. punkts neliedz 
Komisijai izpaust vispārīgu informāciju 
jēgpilna kopsavilkuma veidā, kurā nav 
ziņu, kas ļautu identificēt informācijas 
sniedzēju. Šādā izpaušanā tiek ņemtas vērā 
ieinteresēto personu leģitīmās intereses 
attiecībā uz konfidenciālas informācijas 
neizpaušanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc pirmā 
īstenošanas akta pieņemšanas uz šīs 
regulas pamata vai sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā atkarā no tā, kas 
notiek agrāk, Komisija pārskata šo regulu 
un tās īstenošanu un ziņo par to Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs 
regulas pieņemšanas Komisija pārskata šo 
regulu un tās īstenošanu, jo īpaši saistībā 
ar bloķēšanas likuma1a pārskatīšanu, un 
ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Turklāt Komisija piemin 
jebkādus notikumus saistībā ar šo regulu, 
kad galvenais tirdzniecības nolīgumu 
izpildes uzraugs sniedz attiecīgu ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
__________________
1a Padomes Regula (EK) Nr. 2271/96 
(1996. gada 22. novembris), ar ko paredz 
aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu 
tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas 
sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem 
pamatotām darbībām (OV L 309, 
29.11.1996., 1. lpp.).

Or. en
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PASKAIDROJUMS

ES ir steidzami vajadzīgs pretpiespiešanas instruments (ACI), lai novērstu par nožēlu 
konstatēto nepilnību ES tiesību aktos, proti, ES, īstenojot starptautiskās tirdzniecības pāreju 
no tādas, kas balstīta uz noteikumiem, uz tādu, kuras pamatā ir pilnvaras, pašlaik nav 
instrumentu, ar ko atturēt no ekonomikas piespiešanas un vajadzības gadījumā reaģēt uz to, 
lai aizsargātu Savienības un tās dalībvalstu leģitīmās intereses. 

Šā instrumenta izmantošanas kritērijiem ir jābūt plaši definētiem un valsts ziņā neitrāliem. 
Ekonomiskā piespiešana var izpausties dažādos veidos, piemēram, kā Vašingtonas draudi 
īstenot pretpasākumus par vairāku ES dalībvalstu noteikto digitālo nodokli, Ķīnas īstenotā 
blokāde no Lietuvas nākošajam importam pēc tam, kad Taivāna atvēra de facto vēstniecību 
Viļņā, Rietumu zīmolu “spontānā” boikotēšana un aizliegums iebraukt Eiropas Parlamenta 
deputātiem, kas kritizē Ķīnu; Krievijas aizliegums importēt lauksaimniecības preces no ES 
dalībvalstīm. 

ES pēc iespējas izmanto strīdu izšķiršanas mehānismus un mēģina izstrādāt vispārēju kopēju 
stratēģiju, tomēr tai vajadzētu būt iespējai ātrāk iejaukties situācijā, kad valsts, piemērojot vai 
draudot piemērot pasākumus, kas ietekmē tirdzniecību un ieguldījumus, cenšas veikt 
spiedienu uz ES vai tās dalībvalstīm, lai tās izdarītu politisku izvēli vai atturētos no tās. Šāda 
instrumenta neesamība ir mūsu tiesību sistēmas nepilnība, jo saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām ir atļauts cīnīties pret ekonomisko piespiešanu. Šādam instrumentam esamībai vien 
būtu atturoša iedarbība. Turklāt būtu jāņem vērā tas, ka mūsu tirdzniecības partneri jau ir 
ieviesuši līdzīgus instrumentus, līdz ar to ES vēlas būt līdzvērtīga, nevis pastiprina 
“bruņošanās sacensību”.

Turklāt ir jāsaprot, ka pasākumi, ko veic saskaņā ar ACI, ir galējais līdzeklis, kā ES atbild uz 
trešās valsts veiktiem piespiešanas pasākumiem, un tā vienīgais mērķis ir aizsargāt Savienības 
leģitīmās politiskās iespējas. Tas nav uzbrukumam paredzēts instruments, ko ES var izmantot, 
kad vien tai ienāk prātā. 

Pēdējos gadu laikā mēs esam pieredzējuši spriedzes situācijas globālajā tirdzniecībā un 
Covid-19 pandēmijas ietekmi uz globālajām piegādes ķēdēm, kuru neaizsargātība vēl vairāk 
atklājās pēc Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Šajā sakarā es uzskatu, 
ka ES nevar būt uzticams sarunu partneris pasaules arēnā bez spēcīga tirdzniecības 
instrumenta, kas aizstāv tās intereses, tiesības un suverēnu politisko izvēli. Nesen pieņemtajā 
valstu un valdību vadītāju Versaļas 2022. gada 10. un 11. marta deklarācijā ir uzsvērta loma, 
kāda ir ES tirdzniecības politikai, lai īstenotu mērķi veidot Eiropas stratēģisko autonomiju, 
izmantojot stabilāku ekonomisko bāzi, padarot to noturīgāku, konkurētspējīgāku un 
piemērotāku zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam, vienlaikus nevienu neatstājot novārtā.

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 2020. gadā iesniegt priekšlikumu par pretpiespiešanas 
instrumentu, kā rezultātā grozītajai izpildes regulai tika pievienota ES iestāžu kopīga 
deklarācija1. Šajā sakarībā dalībvalstis un Parlament pauda bažas par dažu trešo valstu 
tirdzniecības praksi, kad tās piespiež ES un/vai tās dalībvalstis veikt vai atsaukt dažus 
konkrētus politikas pasākumus. Ar nepacietību gaidu Padomes kopējo nostāju par šo jauno 

1 Kopīgā deklarācija, OV C 49, 12.2.2021., 1. lpp.
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instrumentu.

Es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2020. gada septembrī uzklausīja 
mūsu bažas un, kā solīts, Komisija līdz 2021. gada beigām iesniedza priekšlikumu par ACI. 
Šis jaunais instruments papildinās ES tirdzniecības instrumentu kopumu līdztekus jaunajiem 
noteikumiem par savstarpīgumu attiecībā uz piekļuvi globālajiem iepirkuma tirgiem un par 
kropļojošām ārvalstu subsīdijām, pie kuriem šis Parlaments ir aktīvi strādājis, pārskatot ES 
tirdzniecības politiku. Kā mēs arī norādījām ziņojumā par Covid-19 ietekmi uz tirdzniecību2, 
šādas pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt, ka tirdzniecība palīdz sasniegt ES stratēģiskās 
autonomijas vispārējo mērķi. 

Tāpēc es kopumā atbalstu Komisijas priekšlikumu par tirdzniecības instrumentu, un manā 
ziņojuma projektā ierosinātie grozījumi ir vērsti uz šādiem septiņiem punktiem: 

1. Vēl plašāka ekonomiskās piespiešanas definīcija, lai nodrošinātu faktisku 
atturēšanu. Šis instruments attiecas arī uz trešās valsts pasākumu draudiem, kas paši par sevi 
ir uzskatāmi par ekonomisko piespiešanu, kā arī uz visiem pasākumiem, kas iejaucas konkrētā 
ES politikas izvēlē neatkarīgi no tās veida. 

2. Vajadzības gadījumā īstenota ātra un efektīva ES atbilde nodrošinās šā 
instrumentu ticamību: ES pretpasākumi steidzamā gadījumā ir samērīgi un ātri, un to mērķis 
ir ne tikai izbeigt piespiešanu, bet, kad vien iespējams, arī novērst piespiešanas radīto 
kaitējumu.

3. Tiesiskums ir jāsaglabā, izmantojot juridisko noteiktību un pretpasākumus, kas ir 
saderīgi ar starptautiskajām tiesībām; procedūrā jāatrod pareizais līdzsvars starp vajadzību ātri 
reaģēt un to, cik svarīgi ir sniegt norādes par nepieciešamo procesuālo pasākumu grafiku.

4. Veidot kontaktus, lai rastu risinājumu sarunu ceļā, bet lieki nekavēt procesu: 
būtu jānodrošina pietiekama telpa dialogam ar trešo valsti, kā arī sadarbībai starptautiskos 
forumos un ar citiem ES tirdzniecības partneriem, lieki nekavējot pretpasākumu noteikšanu. 

5. Šā instrumenta pamatā ir Savienības intereses: šajā kontekstā noteikti ir Savienības 
interesēs efektīvi vērsties pret trešo valstu pasākumiem, kas nepamatoti iejaucas Savienības 
un/vai dalībvalstu leģitīmajā suverēnajā izvēlē. Savienības interesēs ir arī nodrošināt, ka 
jebkuros saskaņā ar šo regulu pieņemtajos pasākumos ņem vērā Savienības ekonomisko un 
sociālo saskanību un tie šo saskanību neietekmē negatīvi. 

6. Ir jānodrošina saskanība ar citiem instrumentiem, kas novērš trešo valstu veikto 
pasākumu eksteritoriālo ietekmi, piemēram, ar Bloķēšanas statūtu. Tādēļ šo regulu varētu būt 
nepieciešams agrīni pārskatīt.

7. Demokrātiska kontrole visos posmos: ir svarīgi iesaistīt ieinteresētās personas, 
vienlaikus nodrošinot pilnīgu konfidencialitāti, lai identificētu piespiešanu, noteiktu tās 
apjomu un ietekmi un tādējādi izstrādātu efektīvus pretpasākumus. Parlamentu, kas veic šā 
instrumenta demokrātisku kontroli, informē kopā ar Padomi visos attiecīgajos posmos, sākot 

2 Eiropas Parlamenta 2021. gada 7. jūlija rezolūcija par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas 
saistīti ar tirdzniecību (2020/2117(INI)).
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no ES pasākumu izskatīšanas līdz pastāvīgai pārskatīšanai.


