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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas vidusposma novērtējumu par ES vispārējo preferenču sistēmu 
(VPS); atzinīgi vērtē to, ka jaunās regulas kontekstā ir bijis vērojams eksporta 
pieaugums no valstīm, kuras saņem preferences saskaņā ar “Viss, izņemot ieročus” 
(EBA) un VPS+ režīmu, un tas ir svarīgs veicinošs faktors ceļā uz nabadzības 
izskaušanu;

2. uzsver, ka ES tirdzniecības politikas pamatā ir jābūt ES ārpolitikas principiem 
(efektivitātei, pārredzamībai un vērtībām); tā kā LESD 208. pantā ir noteikts, ka 
attīstības jomā ir jāievēro saskaņotas politikas princips un ka tās galvenais mērķis ir 
nabadzības izskaušana;

3. ar gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar VPS preferencēm Eiropas Savienībā importēto 
produktu vērtība 2016. gadā bija 62,6 miljardi EUR (augoša tendence), proti, 
31,6 miljardi EUR — no vispārējā režīma VPS saņēmējvalstīm, aptuveni 7,5 miljardi 
EUR — no VPS+ saņēmējvalstīm un 23,5 miljardi EUR — no EBA saņēmējvalstīm 
(Eurostat 2017. gada septembra dati);

4. atgādina, ka VPS palīdz jaunattīstības valstu rūpniecības nozarēm pārvarēt grūtības, ar 
kurām šīs valstis saskaras eksporta tirgos lielu sākotnējo izmaksu dēļ; atgādina, ka 
saskaņā ar ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) mērķiem VPS 
uzdevums ir palielināt jaunattīstības valstu eksporta ieņēmumus un veicināt šo valstu —
un līdz ar to arī vismazāk attīstīto valstu —  industrializāciju un paātrināt to izaugsmi, 
tiecoties izskaust nabadzību;

5. uzsver, ka VPS+ ir svarīgs ES tirdzniecības politikas instruments, kurš nodrošina labāku 
piekļuvi tirgum un kuram ir piesaistīts stingrs pārraudzības mehānisms nolūkā veicināt 
cilvēktiesības un darba tiesības, vides aizsardzību un labu pārvaldību neaizsargātās 
jaunattīstības valstīs;

6. ar gandarījumu konstatē, ka EBA saņēmējvalstīm ir augsti preferenču izmantošanas 
rādītāji; atgādina, ka ar piekļuvi tirgum vien nepietiek, lai samazinātu nabadzību un 
nevienlīdzību vismazāk attīstītajās valstīs; tādēļ uzsver — lai EBA padarītu vēl 
efektīvāku, šis režīms būtu jāpapildina ar attīstības palīdzību, ar tirdzniecību saistītu 
palīdzību un spēju veidošanu; īpaši norāda, ka ir nepieciešami pastiprināti centieni 
risināt tādus jautājumus kā zemes sagrābšana un vides degradācija EBI kontekstā;

7. pauž nožēlu par vidusposma novērtējumā konstatēto, ka VPS tikai ierobežotā mērā 
ietekmējusi ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību; jo īpaši ar bažām norāda, ka 
galveno VPS ietvaros importēto produktu, proti, tekstilizstrādājumu un apģērbu, 
ražošana un tirdzniecība ir paātrinājusi vides degradāciju saņēmējvalstīs, trūkstot 
pienācīgiem vides un atkritumu apsaimniekošanas mehānismiem1; cer, ka saistībā ar 
VPS+ vidusposma novērtējumu ES tirdzniecības partneri tiks vēl vairāk mudināti 

                                               
1 Sk. iepriekš minēto VPS vidusposma novērtējumu.
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pieņemt stingrākus sociālos, darba un vides standartus, ko varētu panākt, izmantojot 
tādus stimulus kā papildu tarifa preferences ilgtspējīgi ražotiem produktiem;

8. pieņem zināšanai vērtējumus, kuros ir teikts, ka VPS kopumā ir nodrošinājusi 
ieguldījumu sociālajā attīstībā un cilvēktiesību jomā, jo īpaši sieviešu nodarbinātībā, 
pamattiesību un darba tiesību jomā, vides standartu ievērošanā, labas pārvaldības 
prakses īstenošanā, tostarp narkotiku, korupcijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un terorisma apkarošanā, un SDO pamatkonvenciju ratificēšanā; mudina 
Komisiju izvērst intensīvāku dialogu ar partnervalstīm par šiem jautājumiem, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu progresu;

9. tomēr atgādina, ka VPS ir uz stimuliem balstīta sistēma, kura ir jāizmanto konsekventi, 
lai tā būtu efektīva; pauž nožēlu, ka nav saskaņoti vai laikus sākta izmeklēšana 
iespējamas prasību neievērošanas gadījumos; uzskata, ka nopietnu un sistemātisku 
pamattiesību pārkāpumu gadījumā būtu konsekventi un efektīvi jāizmanto tarifa 
preferenču pagaidu atcelšana; uzsver, ka svarīga nozīme ir pastāvīgai iesaistei un 
pārraudzībai, kā arī tam, lai šajos procesos lielākā mērā piedalītos pilsoniskā sabiedrība;

10. mudina Komisiju ātrāk un izlēmīgāk rīkoties attiecībā uz iespējamiem cilvēktiesību vai 
darba tiesību pārkāpumiem VPS prasību kontekstā; prasa izveidot mehānismu, ko 
varētu izmantot gan atsevišķas personas, gan grupas, kuras negatīvi ietekmējusi VPS 
īstenošana;

11. prasa sniegt lielāku atbalstu VPS+ saņēmējvalstīm, lai vērstos pret produktu 
diversifikācijas mazināšanās tendenci; uzskata, ka pastiprinātā VPS+ pārraudzības 
sistēma kopā ar ANO un SDO pārraudzības struktūru konstatējumiem un trešo personu 
sniegto informāciju ir veicinājusi to, ka visi VPS+ saņēmēji gūst panākumus 
27 konvenciju īstenošanā; aicina Komisiju pastiprināt centienus darīt pārredzamāku ES 
īstenoto VPS+ pārraudzību, kuras mehānismi tieši tāpat būtu jāpiemēro arī VPS un EBA
saņēmējvalstīm;

12. ar bažām norāda, ka nepastāv nosacījumu sistēma, ar kuras palīdzību varētu likt VPS un 
EBA saņēmējvalstīm ievērot vides standartus un starptautiskās konvencijas par klimata 
pārmaiņām un vides aizsardzību; uzskata, ka, veicot nākamo VPS regulas reformu, būtu 
jāatjaunina saraksts ar konvencijām, kuras attiecas uz galvenajām cilvēktiesībām un 
darba tiesībām un vides un pārvaldības principiem, jo īpaši ieviešot jaunu nosacījumu, 
ka ir jāratificē un efektīvi jāīsteno Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņām, un kopumā 
aicina Komisiju sniegt tehnisku atbalstu vides aizsardzības uzlabošanai, īstenojot katru 
no trim VPS režīmiem;

13. atgādina, ka Eiropas Savienībai, lai nodrošinātu saskaņotību ar citu starptautisko 
dalībnieku, piemēram, starptautisko uzņēmumu, īstenoto politiku, ir jārosina pilnīga 
līdzdalība cilvēktiesību, bērnu tiesību, sociālo tiesību, vides tiesību un sabiedrības 
veselības situācijas uzlabošanā visā pasaulē; prasa Eiropas Savienībai nodrošināt 
cilvēktiesību ievērošanu saistībā ar tiesībām strādāt globālās vērtību ķēdēs, t. i., visā 
piegādes ķēdē;

14. atgādina, ka nozare, ko VPS aptver lielākā mērā nekā jebkuru citu nozari, ir 
tekstilrūpniecības un apģērbu ražošanas nozare un ka zemo investīciju izmaksu un 
mazkvalificētu darbvietu pieejamības dēļ tekstilrūpniecība un apģērbu ražošana ir 



AD\1174504LV.docx 5/7 PE629.507v02-00

LV

svarīga nozare vismazāk attīstīto valstu industrializācijas kontekstā, un ka 
tekstilrūpniecībai un apģērbu ražošanai ir būtiska nozīme pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanā sievietēm; prasa Eiropas Savienībai izveidot juridiski saistošu pienācīgas 
pārbaudes satvaru uzņēmumiem un paplašināt saistībā ar konfliktu izrakteņiem 
izstrādāto modeļu tvērumu, attiecinot tos arī uz tekstilrūpniecības nozari un jo īpaši 
pievēršoties pārredzamībai un izsekojamībai;

15. prasa, lai pārraudzības procesā lielākā mērā piedalītos pilsoniskā sabiedrība un attīstības 
aģentūras;

16. uzsver, ka ir svarīgi veidot spējas saņēmējvalstīs, lai samazinātu piegādes pusē 
pastāvošos diversifikācijas un preferenču izmantošanas ierobežojumus; prasa šajā ziņā
efektīvāk izmantot tirdzniecības atbalsta pasākumus.
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