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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ES tirdzniecības un investīciju politikas virzieni ir saistīti ar ES attīstības 

politikas virzieniem un ietekmē jaunattīstības valstis; aicina Komisiju ievērot attīstības 

politikas saskaņotības principu un visās tirdzniecības sarunās iekļaut palīdzības 

tirdzniecībai principus; uzsver, ka ir jākoncentrējas uz nesen pieņemto ilgtspējīgas 

attīstības mērķu efektīvu īstenošanu un uzraudzību; aicina Komisiju visos tirdzniecības 

nolīgumos nodrošināt visaugstākos vispārējos standartus attiecībā uz cilvēktiesībām, 

SDO standartiem, sociālo aizsardzību, sociālo dialogu, dzimumu līdztiesību, vispārēju 

sabiedrības veselības apdrošināšanu, vispārēju piekļuvi zālēm un pārtikas nodrošinājumu; 

2. atzinīgi vērtē ES nesen veiktos pasākumus, lai palielinātu pārredzamību tās tirdzniecības 

nolīgumos; mudina Komisiju turpināt pārredzamības un demokrātiskās pārskatatbildības 

palielināšanu pakalpojumu tirdzniecības nolīguma (TiSA) sarunu procesā; atzīst ES iestāžu 

iesaistīšanos sarunās ar plašu ieinteresēto aprindu loku visā šajā procesā; mudina Komisiju 

turpināt un, ja iespējams, pastiprināt šo proaktīvo pieeju, lai sekmētu ES tirdzniecības 

politikas pārredzamību; uzsver nepieciešamību ņemt vērā bažas, ko paudušas 

arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp jaunattīstības valstu 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas; mudina Komisiju uzlabot visu publisko konsolidēto 

sarunu dokumentu pieejamību, jo tas ir vienīgais demokrātiskais veids, kā attiecīgās 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas un iedzīvotāji var saņemt informāciju par šo procesu 

un iesaistīties tajā; mudina Komisiju pasūtīt neatkarīgu pētījumu par TiSA ietekmi uz 

jaunattīstības valstīm attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu trešās valstīs 

un rūpīgi izvērtēt tā rezultātus; 

3. norāda, ka saskaņā ar ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) datiem 

pakalpojumu nozare veido aptuveni 51 % no jaunattīstības valstu IKP; atzīmē, ka pieaug 

arī pakalpojumu eksports no Āfrikas valstīm; atzīst, ka tirdzniecība, tostarp pakalpojumu 

tirdzniecība, ievērojot noteiktus nosacījumus, varētu sekmēt integrējošu izaugsmi, 

ilgtspējīgu attīstību, nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu un pienācīgas kvalitātes 

darbvietu radīšanu, kā arī stimulēt inovāciju, veicinot zinātības apmaiņu, tehnoloģiju 

attīstību un investīcijas pētniecībā un attīstībā, tostarp pateicoties ārvalstu investīcijām; 

tādēļ uzskata, ka jaunattīstības valstu taisnīgas piekļuves pasaules pakalpojumu tirgiem 

veicināšana var uzlabot to ekonomikas integrāciju un pielāgošanos globalizācijai; 

4. norāda, ka tikai ierobežots skaits jaunattīstības valstu piedalās sarunās par TiSA; atkārto 

nepieciešamību stiprināt daudzpusējo pieeju globālajai tirdzniecībai, kas jāpanāk, 

pastiprinot ES un demokrātisku starptautisko organizāciju, piemēram, ANO un PTO, 

sadarbību, kurā jaunattīstības valstis ir pienācīgi pārstāvētas; uzskata, ka TiSA būtu 

jāpamatojas uz PTO Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (GATS), kuras 

puses ir visas PTO dalībvalstis; tomēr atgādina, ka tas noraida visus noteikumus, kas būtu 

pretrunā GATS un traucētu turpmāku integrāciju PTO sistēmā; aicina Komisiju ņemt vērā 

TiSA ietekmi uz valstīm, kas nepiedalās sarunās, jo īpaši uz jaunattīstības valstīm, un 

iekļaut TiSA nolīgumā noteikumus, kas paredzēti GATS IV pantā; 

5. mudina Komisiju censties novērst nelīdzsvarotību starptautiskajās tirdzniecības attiecībās; 
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atgādina, ka ilgtspējīgas attīstības 17.15. mērķī ir atzīta nepieciešamība ievērot katras 

valsts politikas telpu un vadību, izstrādājot un īstenojot politiskās pamatnostādnes 

nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai; uzsver, ka TiSA sarunu laikā ir jāsaglabā 

valstu un vietējo iestāžu reglamentēšanas tiesības; uzsver — lai mazinātu jebkādu 

iespējami negatīvu ietekmi uz jaunattīstības valstīm, kuru prioritāte ir attīstīt to 

pakalpojumu nozares, tostarp vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus, un to 

tiesisko regulējumu, ES ir intensīvāk jāstrādā, lai ietvertu arī jaunattīstības valstis 

globālajās vērtības ķēdēs pakalpojumu jomā, un jāapsver iespēja ieviest elastīgāku pieeju 

attiecībā uz jaunattīstības valstīm, kas pievienojas vērienīgajam nolīgumam; 

6. aicina Komisiju skaidri izslēgt no TiSA sarunām sabiedriskos pakalpojumus, kultūras un 

audiovizuālos pakalpojumus un nodrošināt, ka jaunattīstības valstis spēj saglabāt to 

kultūras mantojumu, jo tas ir būtisks instruments ilgtspējīgas attīstības un cilvēka cieņas 

nodrošināšanai; atgādina, ka TiSA līdzīgi jebkuram citam starptautiskam nolīgumam ir 

jāatbilst starptautiski atzītiem standartiem nodarbinātības, vides un cilvēktiesību jomā; 

aicina Komisiju sekmēt un uzraudzīt jaunattīstības valstu spēju veidošanas centienus 

nodrošināt ilgtspējīgus sabiedriskos pakalpojumus; 

7. atgādina, ka 2008. gada finanšu sistēmas krīze apliecināja nepieciešamību noteikt stingrus 

uzraudzības noteikumus attiecībā uz finanšu pakalpojumu liberalizāciju, lai nodrošinātu 

finanšu tirgu pareizu darbību un stabilitāti; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, ka TiSA 

finanšu pakalpojumu aspekti nodrošina visaugstākos pārredzamības un atbildības 

standartus, parādu atmaksājamību, kā arī aizdevēju un aizņēmēju kopīgas atbildības 

principu un nepalielina ekonomisko nestabilitāti; 

8. aicina Komisiju tās tirdzniecības politikā integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, ņemot vērā apzinātos problemātiskos 

jautājumus, un cieši pārraudzīt ES tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz dzimumu līdztiesību; 

šajā sakarībā norāda, ka dzimumu līdztiesības dimensija pakalpojumu tirdzniecībā Āfrikā, 

kur pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu īpatsvars pārsniedz ražošanā nodarbināto 

sieviešu īpatsvaru, varētu būt iespēja attīstīt sieviešu uzņēmējdarbību un pienācīgas 

kvalitātes nodarbinātību; 

9.  atgādina, ka TiSA nedrīkst apdraudēt ES tiesību aktos noteiktos principus un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu, jo tā ir saistoša ES iestādēm un struktūrām un 

attiecas uz valstu valdībām, tām īstenojot ES tiesību aktus; atgādina, ka ES balstās uz 

ciešu apņemšanos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu visā 

pasaulē; šajā sakarībā uzstāj, ka cilvēktiesības ir ES attiecību ar citām valstīm un 

reģioniem pamatā; 

10. aicina Komisiju apsvērt neseno Urugvajas izstāšanos no TiSA sarunām un izdarīt 

vajadzīgos secinājumus, pievēršot lielāku uzmanību to jaunattīstības valstu vajadzībām, 

kuras pievienojas TiSA. 
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