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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai ES jauno stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā “Tirdzniecība 

visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” un uzsver tirdzniecības 

nozīmīgo lomu miera, ilgtspējīgas izaugsmes, attīstības un nodarbinātības nodrošināšanā; 

tādēļ atzīst, ka ES ir aizvien lielāka atbildība par devumu šo mērķu panākšanā tās globālās 

tirdzniecības un ārējās attiecībās; 

2. atgādina, ka ES ārējās politikas nostādnēm ir jābūt saskaņotām gan savā starpā, gan arī ar 

citiem politikas virzieniem ar ārējo dimensiju, piemēram, tirdzniecības, attīstības, 

cilvēktiesību, lauksaimniecības, vides, enerģētikas un migrācijas politiku, un jāīsteno 

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā norādītie mērķi; uzsver, ka ES 

tirdzniecības politika un tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi ir neatņemama daļa no ES 

ārpolitikas un šajā sakarībā aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis pieņemt ES 

globālo ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju; šajā sakarībā uzsver svarīgo 

koordinējošo lomu, ko īsteno Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ augstā pārstāve, Eiropas 

Ārējās darbības dienests (EĀDD) un trešās valstīs izvietotās ES delegācijas, kuras var 

veikt ievērojamas sekmēšanas darbības uz vietas, lai veicinātu ES galveno vērtību un 

tiesību ievērošanu; aicina dalībvalstis paust vienotu viedokli; 

3. atgādina, ka tirdzniecības politikā tiek aizsargātas un veicinātas tādas LES 2. pantā 

minētās ES vērtības kā demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību, pamattiesību un 

pamatbrīvību ievērošana, solidaritāte, vienlīdzība, cilvēka cieņas respektēšana, kā arī 

vides un sociālo tiesību aizsardzība; uzskata — ja šīs vērtības tiktu ievērotas, varētu 

izskaust sliktu praksi, un tirdzniecības politika būs efektīva tad, ja visi lielākie pasaules 

tirdzniecības dalībnieki ievēros vienādus noteikumus, tostarp publiskā iepirkuma jomā; 

uzsver, ka ir nepieciešams, lai ES tirdzniecības politika atbilstu ilgtspējīgas attīstības 

programmā laikposmam līdz 2030. gadam iekļautajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 

sekmētu to īstenošanu; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par korupcijas apkarošanas 

rīku iekļaušanu tirdzniecības nolīgumos un norāda, ka tas pastāvīgi uzraudzīs ierosinātos 

pasākumus; 

4. uzsver, ka visos ES tirdzniecības nolīgumos būtu jāiekļauj saistošas cilvēktiesību 

klauzulas, kas ES ļautu trešās valstīs īstenot un veicināt universālās vērtības; norāda, ka ir 

vajadzīga politiskā griba, lai šīs klauzulas tiešām izmantotu un liktu trešām valstīm pildīt 

izteiktos solījumus; prasa vairāk apspriesties ar Parlamentu agrīnos tirdzniecības un 

ieguldījumu nolīgumu sarunu posmos, efektīvi īstenot cilvēktiesību klauzulas un ziņot 

Parlamentam par nolīgumu cilvēktiesību aspektiem; 

5. uzsver, ka SPG, SPG+ un EBA sistēmas varētu būt svarīgi rīki, kas ļautu ievērot šīs 

vērtības, un uzstāj, ka ir svarīgi tos efektīvi īstenot un uzraudzīt; atzinīgi vērtē Komisijas 

publicēto pirmo divgadu novērtējuma ziņojumu par SPG+ sistēmas īstenošanu un to, ka 

pirms tā publicēšanas notika dialogs ar Parlamentu; 

6. uzsver, ka ES tirdzniecības politika ir ekonomiskās diplomātijas instruments, kas varētu 

arī sniegt ieguldījumu terorisma pamatcēloņu risināšanā; 
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7. uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējīgas un atbildīgas tirdzniecības; uzsver, ka ir svarīgi 

īstenot tirdzniecības nolīgumos iekļautās nodaļas par ilgtspējīgu attīstību, kas ļaus veicināt 

stingras sociālās un vides normas visā piegādes ķēdē, ievērojot spēkā esošās starptautiskās 

konvencijas un jo īpaši cieši sadarbojoties ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO); 

aicina Komisiju šādu nolīgumu ex ante un ex post novērtējumu izstrādē šiem elementiem 

pievērst lielāku uzmanību; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus par vairākām iniciatīvām godīgas tirdzniecības 

veicināšanai un mudina Komisiju arī turpmāk ierosināt šādus pasākumus kopējās 

tirdzniecības politikas jomā; 

9. norāda, ka tirdzniecības sarunās nebūtu jānonāk pie Eiropas standartu pazemināšanas, bet 

gan tajās būtu jāaizsargā Eiropas pilsoņu intereses un jāgarantē mūsu sociālās izvēles, kā 

arī regulēšanas tiesības; uzsver, ka tirdzniecības nolīgumi un ES tirdzniecības politika ir 

galvenie līdzekļi, kā stiprināt globālo, uz noteikumiem balstīto tirdzniecības sistēmu, uz 

kuru aizvien vairāk tiek izdarīts spiediens; norāda, ka tas ir īpaši svarīgi Eiropas 

Savienībai, ņemot vērā, ka tās ekonomika ir ļoti atkarīga no tirdzniecības; uzsver, ka ES 

būtu jācenšas ar tirdzniecības politiku noteikt augstus globālos standartus; 

10. prasa Komisijai uzraudzīt, lai tirdzniecības nolīgumi tiktu pienācīgi īstenoti, aizvien 

vairāk pārredzamā veidā iesaistot Parlamentu, ieinteresētās personas un pilsonisko 

sabiedrību un raugoties, lai noslēgtie nolīgumi tiešām sniegtu labumu visām pusēm; 

uzsver, ka ir svarīgi vairāk koncentrēties uz to, lai nolīgumi tiktu savstarpēji ievēroti un 

īstenoti; jo īpaši prasa Komisijai nodrošināt saistību ievērošanu cilvēktiesību un galveno 

darba tiesību jomā; 

11. atgādina, ka ES prioritāte joprojām ir daudzpusējās tirdzniecības sarunas, daudzpusējās 

tirdzniecības struktūras stiprināšana un iesaistīšanās PTO un tā rīko arī divpusējās sarunas 

ar vērienīgiem mērķiem par savstarpīgumu un abpusēju labumu; atzinīgi vērtē to, ka 

Nairobi notikušajā PTO Dohas kārtas ministru konferencē tikta panākta vienošanās; pauž 

nožēlu par tās šauro darbības jomu un piezemētajiem mērķiem, tomēr uzsver, ka tā bija 

iespēja atstāt aiz muguras Dohas Attīstības programmu un beidzot pielāgot PTO 

pašreizējai pasaules ekonomikas situācijai un tās dalībvalstu attiecīgajam ekonomiskajam 

svērumam; prasa Komisijai arī izstrādāt konkrētiem reģioniem un jo īpaši Āzijai 

pielāgotas tirdzniecības stratēģijas, ņemot vērā nesen noslēgto Klusā okeāna valstu 

partnerību; 

12. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi ievērot Eiropas un starptautiskos noteikumus par ieroču 

tirdzniecību, jo īpaši Apvienoto Nāciju Ieroču tirdzniecības līgumu un ES Rīcības 

kodeksu attiecībā uz ieroču tirdzniecību; 

13. uzsver, ka efektīvs eksporta kontroles regulējums arī ir svarīgs ES tirdzniecības politikas 

aspekts; šajā sakarībā aicina Komisiju atjaunināt ES divējāda lietojuma preču eksporta 

kontroles regulējumu, lai sasniegtu ES stratēģiskos mērķus un universālās vērtības; 

14. atgādina par nepieciešamību ES garantēt savu kaimiņvalstu stabilitāti un aicina labāk 

integrēt Austrumu un Vidusjūras reģiona kaimiņvalstu ekonomiku, jo īpaši sekmējot 

tirdzniecības attiecības; 

15. mudina Komisiju turpināt un pastiprināt centienus komunikācijas, pārredzamības un 
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sarunu dokumentu pieejamības jomā, kā arī uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu 

starp komisāriem un ģenerāldirektorātiem, EĀDD, Padomi, Parlamentu, kā arī 

apspriešanos ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību; uzsver, ka būtu jāpanāk 

labāka piekļuve ne tikai ar TTIP sarunām saistītajiem dokumentiem, bet arī dokumentiem, 

kas ir saistīti ar visām pārējām pašreiz notiekošajām sarunām par tirdzniecības 

nolīgumiem. 
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