
 

AD\1161583LV.docx  PE619.291v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Attīstības komiteja 
 

2018/2005(INI) 

3.9.2018 

ATZINUMS 

Sniegusi Attīstības komiteja 

Starptautiskās tirdzniecības komitejai 

 par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu — tirdzniecības aspekti 

(2018/2005(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Cristian Dan Preda 

 



 

PE619.291v02-00 2/9 AD\1161583LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1161583LV.docx 3/9 PE619.291v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka OAP ir unikāls un vērtīgs resurss globālajā cīņā pret nabadzību, 

nevienlīdzību un atstumšanu; uzsver — lai gan ilgtspējīgai attīstībai ir svarīgi visi 

finansējuma avoti, palīdzība var panākt to, ko citi avoti nespēj; uzsver, ka jānodrošina, 

lai tirdzniecība kļūst par efektīvu instrumentu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

sasniegšanā, un ka privātā sektora rīcība, ja tā ir saskaņota ar starptautiski pieņemtiem 

attīstības efektivitātes principiem, var dot ieguldījumu iekļaujošas un ilgtspējīgas 

attīstības realizēšanā un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā; 

uzsver nepieciešamību no jauna līdzsvarot tirdzniecības un ieguldījumu tiesību aktus ar 

cilvēktiesību noteikumiem, īpaši attiecībā uz globālām piegādes ķēdēm; 

2.  uzsver, ka, darbojoties attīstības jomā, privātajam sektoram būtu jāpiedalās Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā un jāievēro kopīgie principi un kopējās 

vērtības, piemēram, starptautiski saskaņotie attīstības efektivitātes principi, proti, 

līdzdalība, saskaņošana, harmonizācija un pārskatatbildība un ka priekšroka būtu jādod 

attīstības mērķiem; atgādina privātā sektora apņemšanos nodrošināt pārredzamību un 

cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un 

cilvēktiesībām un ESAO vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem; šajā sakarībā 

mudina ES un dalībvalstis, izmantojot pieredzi, kas gūta iepriekšējās ES likumdošanas 

iniciatīvās, sagatavot saskaņotu tiesisko regulējumu par obligātiem cilvēktiesību 

pienācīgas pārbaudes pienākumiem piegādes ķēdēm; 

3. aicina ES nodrošināt, ka tās attīstības un tirdzniecības jomas pasākumi jaunattīstības 

valstīs, balstās uz līdzvērtīgu partneru veidotu līdzsvarotu satvaru, atbilst LESD 

208. pantā noteiktajam principam par politikas saskaņotību attīstībai, un tiecas sekmēt 

un aizsargāt cilvēktiesības; stingri mudina ES turpināt darbu, īstenojot tiesībās balstīto 

pieeju visās ar attīstību saistītajās darbībās;  

4. pauž brīdinājumu par divkārša standarta izveidošanos attiecībā uz korporāciju tiesībām 

un pienākumiem ieguldījumu un tirdzniecības nolīgumos; norāda, ka paļaušanās uz 

brīvprātīgiem pasākumiem pienācīgas pārbaudes sekmēšanā varētu būt nepietiekama un 

ka ieguldītāju tiesībām ir jāatbilst pienākumiem saistībā ar atbilstību cilvēktiesībām, 

darba tiesībām un vides tiesību aktiem; uzsver, ņemot vērā Komisijas ierosinājumu 

izveidot daudzpusēju ieguldījumu tiesu kā pastāvīgu iestādi ieguldītāju tiesību 

īstenošanai, ka ir svarīgi novērst šādu nelīdzsvarotību, un aicina ES aktīvi iesaistīties 

konstruktīvās sarunās par ANO saistošu instrumentu attiecībā uz uzņēmējdarbību un 

cilvēktiesībām, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesību ievērošana ir primāra;  

5. no jauna apstiprina nepieciešamību pilnībā īstenot ES dalībvalstu ekstrateritoriālos 

cilvēktiesību pienākumus, kas noteikti Māstrihtas principos, pamatojoties uz vairākiem 

Eiropas Padomes instrumentiem, īpaši uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvenciju (ECTK); 

6. uzsver, ka tirdzniecība nav pašmērķis, bet ka iekļaujoša, uz noteikumiem balstīta, brīva 

un taisnīga tirdzniecības politika, kas atbilst IAM, var sekmēt nabadzības izskaušanu, 
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kas ir primārais ES attīstības sadarbības politikas mērķis, samazinot nevienlīdzību, un 

sekmēt pienācīgas kvalitātes darbvietu radīšanu; aicina nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa 

un ražošanas modeļus; uzsver, ka ES tirdzniecības partneriem jaunattīstības valstīs 

vajadzētu nodrošināt labu pārvaldību un tiesiskuma ievērošanu;  

7. uzsver, ka pasaules mēroga tirdzniecības pārvaldībai vajadzētu veicināt tirdzniecības 

integrāciju, kas rada reālas iespējas ilgtspējīgai attīstībai; šajā sakarībā norāda, ka 

pašreizējā īpašās un diferencētās pieejas (SDT) struktūra PTO nespēj nodrošināt gaidītos 

rezultātus; uzsver, ka SDT noteikumus ir jāpadara efektīvākus un izmantošanai 

piemērotākus jaunattīstības valstīs;  

8. atgādina, ka jāstiprina politikas saskaņotības princips attīstības jomā, kas nosaka, ka 

politikas virzienos, kuri var skart jaunattīstības valstis, ir jāņem vērā attīstības 

sadarbības mērķi; aicina ES sistemātiski novērtēt tirdzniecības un fiskālās politikas 

ietekmi uz jaunattīstības valstīm un nodrošināt, ka visos tās ieguldījumu un 

tirdzniecības nolīgumos ir iekļauta klauzula par neatkarīgiem ex ante un ex post 

ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumiem, īstenojamām pienācīgas pārbaudes 

prasībām un efektīviem pārskatatbildības mehānismiem;  

9. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumi var negatīvi ietekmēt uzturdrošību jaunattīstības 

valstīs; aicina ES aizsargāt vietējo pārtikas ražošanu un novērst kaitīgu lēta importa 

ietekmi, tostarp, īstenojot ekonomisko partnerattiecību nolīgumu uzdevumu loku;  

10. atkārtoti norāda, ka tirdzniecības politikas radītā ietekme uz vidi ir nevienmērīga; tādēļ 

aicina ES integrēt vides ilgtspēju, dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tiesības uz 

zemes lietošanu un efektīvus vietējo un pirmiedzīvotāju kopienu apsvērumus ES 

tirdzniecības politikā;  

11. norāda, ka divpusējos un reģionālos brīvās tirdzniecības nolīgumos var būt stingrāki 

noteikumi nekā tie, kas pieņemti PTO līmenī, un ka šie noteikumi var radīt 

ierobežojumus valstu valdībām; īpaši ar bažām norāda, ka reģionālos un divpusējos 

brīvās tirdzniecības nolīgumos (tostarp EPN ar ĀKK valstīm) nav pietiekami ņemtas 

vērā jaunattīstības valstu vajadzības īstenot politiku, kas vajadzīga, lai veicinātu to 

uzturdrošību un lauku attīstību, un ka jaunattīstības valstīm bieži tiek liegts izmantot 

PTO nolīgumos paredzētās elastīguma iespējas; 

12. pauž nožēlu par to, ka vismaz 218 miljoni bērnu tiek izmantoti bērnu darbā, galvenokārt 

ar mērķi samazināt izmaksas; aicina ES nodrošināt, ka preču, kas tiek laistas apgrozībā 

ES saskaņā ar ētiskās sertifikācijas shēmām, ražošanā netiek izmantots piespiedu un 

bērnu darbs, garantēt uzticamu etiķešu „taisnīgs un ētisks“ izmantošanu un palīdzēt 

patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli; 

13. uzsver, ka divpusējo un reģionālo brīvās tirdzniecības nolīgumu skaita palielināšanās 

rada bažas par tirdzniecības globālās pārvaldības saskaņotību un mazina PTO centrālo 

lomu pasaules mēroga noteikumu noteikšanā; šajā sakarībā atkārtoti uzsver to, cik 

svarīga ir daudzpusēja uz noteikumiem balstīta kārtība, kurā ir vienlīdzīgi pārstāvētas 

visas valstis, jo tā ir visefektīvākais līdzeklis, kā panākt iekļaujošu pasaules 

tirdzniecības sistēmu; uzsver, cik svarīgi tirdzniecības nolīgumos ir izpildāmi noteikumi 

par sociālajiem, darba un vides standartiem, un atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 

iekļaut saistošas sadaļas par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka šie 
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noteikumi būtu jāīsteno, izmantojot efektīvus uzraudzības mehānismus, kas ļauj 

personai pieprasīt kompensāciju; aicina īstenot tirdzniecības nolīgumos, kas noslēgti ar 

jaunattīstības valstīm, papildu pasākumus, tostarp finansiālo atbalstu, lai stiprinātu šo 

valstu centienus ievērot un īstenot starptautiski saskaņotus sociālos un vides standartus; 

atkārtoti aicina uzlabot dabas resursu tirdzniecības pārredzamību; 

14. atgādina, ka Āfrika joprojām tiek marginalizēta visā pasaulē, un aicina ES atbalstīt tās 

centienus izveidot patiesu Āfrikas iekšējo tirgu un izvairīties no tādu pasākumu 

veikšanas, kas varētu kavēt šos mērķus; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību maksimāli 

palielināt migrācijas un mobilitātes attīstību un pozitīvo ietekmi; 

15. aicina ES ņemt vērā jaunattīstības valstu atšķirīgo attīstības un spēju līmeni un atbalstīt 

Āfrikas valstis, stiprinot to ražošanas un pārveidošanas spējas, lai tās samazinātu savu 

atkarību no izejvielām un vienkāršiem pārstrādātiem produktiem, uzlabojot to 

konkurētspēju un līdzdalību pasaules tirgos, kā arī palīdzot radīt kvalitatīvas darbvietas, 

tostarp īpaši stiprinot sieviešu lomu oficiālajā un neoficiālajā ekonomikā; uzsver, ka ir 

jānoslēdz tirdzniecības nolīgums ar jaunattīstības valstīm, lai nodrošinātu pietiekami 

asimetriskus liberalizācijas grafikus, jaunizveidoto nozaru aizsardzību, attīstību 

veicinošus izcelsmes noteikumus un efektīvas drošības klauzulas; 

16. atbalsta kontinentālas brīvas tirdzniecības zonas izveidi Āfrikā; uzsver, ka EPN, ja tos 

papildina piemēroti strukturāli pasākumi un pienācīga uzraudzība, varētu būt svarīgs 

līdzeklis reģionālās integrācijas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, izmantojot 

tirdzniecību; uzsver, ka šo nolīgumu centrā ir jābūt cilvēktiesību sekmēšanai un 

Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam sasniegšanai; uzsver, cik svarīgi ir 

sadarboties ar partnervalstīm, lai valdības un pilsoniskās sabiedrības līmenī panāktu 

līdzatbildību; šajā sakarībā uzskata, ka saskaņā ar 17.15. IAM ir ārkārtīgi svarīgi ņemt 

vērā partnervalstu tiesības reglamentēt un pieņemt savai valstij piemērotus lēmumus un 

reaģēt uz savu iedzīvotāju vajadzībām, un to, cik svarīgi ir šīm valstīm pildīt savus 

pienākumus cilvēktiesību un citu starptautisko saistību jomā; uzsver, ka turpmākajām 

ĀKK un ES attiecībām ir jābalstās uz vienlīdzīgu partneru veidotu līdzsvarotu satvaru; 

17. norāda, ka līdz šim ir noslēgts tikai viens visaptverošs EPN; tādēļ aicina ES atzīt ar EPN 

saistītās grūtības, ar kurām saskaras jaunattīstības valstis, procesā pēc Kotonū nolīguma 

darbības beigām; īpaši uzsver vajadzību veikt padziļinātu analīzi par to ietekmi uz 

Āfrikas tautsaimniecībām un attiecīgajiem darba tirgiem, kā arī par reģionu iekšējās 

tirdzniecības veicināšanu Āfrikā; 

18. pauž nožēlu, ka katru gadu no Āfrikas nelikumīgu finanšu plūsmu veidā aizplūst 

summa, kas pārsniedz kopējo OAP gada apjomu; uzsver nodokļu nemaksāšanas kaitīgo 

ietekmi uz jaunattīstības valstīm, kuras šādā veidā zaudē ievērojamus valsts naudas 

līdzekļus, ko varētu izmantot, piemēram, ne tikai, lai uzlabotu ekonomikas izaugsmi, 

vides aizsardzību un sabiedriskos pakalpojumus, bet arī lai veicinātu sociālo kohēziju; 

aicina Komisiju sarunās par tirdzniecības nolīgumiem noteikt par prioritāti šīs nopietnās 

problēmas risināšanu, izmantojot visus tās rīcībā esošos instrumentus; prasa iekļaut 

stingrus noteikumus, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem 

ES BTN un preferenciālajos tirdzniecības režīmos;  

19. atkārtoti aicina izveidot efektīvus instrumentus, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas visā pasaulē, un lai uzlabotu sadarbību nodokļu 
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jautājumos ar jaunattīstības valstīm, tostarp mobilizējot vietējos resursus;  

20. atgādina, ka ir jāizveido ANO starpvaldību struktūra, lai kopā ar jaunattīstības valstīm 

uz vienlīdzīgu noteikumu pamata iesaistītos pasaules nodokļu noteikumu reformā; 

21. atgādina, ka ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietekmē jaunattīstības valstis; 

šajā sakarībā aicina ES nodrošināt, ka turpmākā KLP pārvarēs problēmas, kas saistītas 

ar pašreizējo uz eksportu vērsto lauksaimniecības modeli, ilgtspējīgā veidā uzlabojot ES 

iekšējos tirgus un īsās pārtikas piegādes ķēdes tā, lai, no vienas puses, tas nekaitētu 

jaunattīstības valstu attīstībai un, no otras puses, nodrošinātu noturību pret ārējiem 

satricinājumiem; 

22. uzsver, ka ir svarīgi pielāgot tirdzniecības politiku, lai atbalstītu valstu centienus apkarot 

klimata pārmaiņas saskaņā ar Parīzes nolīgumu; 

23. atgādina, ka LESD 8. pantā noteikts: “Veicot savas darbības, Savienība tiecas novērst 

nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”; ar bažām norāda, ka 

vairāku faktoru dēļ, tostarp datu trūkuma dēļ, joprojām pastāv grūtības novērtēt saikni 

starp tirdzniecību un dzimumu; uzsver nepieciešamību labāk izprast ar tirdzniecības 

nolīgumiem saistīto dzimumu dinamiku; uzstāj, ka visiem ES tirdzniecības nolīgumiem 

būtu jāveicina dzimumu līdztiesība un jācenšas samazināt nevienlīdzību; 

24. prasa tirdzniecības nolīgumos nodrošināt pārredzamību un attiecīgo partnervalstu 

pilsoniskās sabiedrības pilnīgu iesaistīšanos sarunās par turpmākiem tirdzniecības 

nolīgumiem un to īstenošanā; 

25. stingri atbalsta digitālo tehnoloģiju un pakalpojumu turpmāku integrēšanu ES attīstības 

politikā; aicina Komisiju palielināt ieguldījumus digitālās infrastruktūras attīstībā 

pasaules dienvidu daļā; 

26. atzinīgi vērtē ES ārējo investīciju plānu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, 

ieguldījumus un darbvietu radīšanu jaunattīstības valstīs; aicina paplašināt pašreizējo 

EIB ārējo aizdevumu mandātu, lai palielinātu savu lomu ilgtspējīgas attīstības 

sasniegšanā, izmantojot finansējuma apvienošanu, projektu līdzfinansēšanu un vietējā 

privātā sektora attīstību, īpašu uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajām un nestabilām 

valstīm; 

27. uzsver, ka pastāv būtiskas pārredzamības un izsekojamības nepilnības, radot nopietnus 

jautājumus attiecībā uz daudzu ētisko revīzijas un sertifikācijas mehānismu integritāti 

piegādes ķēdēs; 

28. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gadā atjaunināto Tirdzniecības atbalsta stratēģiju, kuras 

mērķis ir stiprināt un modernizēt ES atbalstu jaunattīstības valstīm; aicina pielikt 

lielākas pūles un palielināt ES finanšu saistības attiecībā uz tirdzniecības palīdzības 

iniciatīvām, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm, jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm, 

panākt labklājību, izmantojot tirdzniecību un ieguldījumus, un atbalstīt to darbības, lai 

īstenotu ilgtspējīgas attīstības mērķus.
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