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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka saskaņā ar stratēģijā “Tirdzniecība visiem” norādīto Savienības tirdzniecības 

darba kārtība kļūst aizvien vērienīgāka, kas palielina Tirdzniecības ĢD darba slodzi; 

uzsver, ka ir jādara vairāk, lai pastiprinātu Savienības parakstīto tirdzniecības nolīgumu 

piemērošanas un ietekmes ex ante, starpposma un ex post uzraudzību (tostarp no 

pilsoniskās sabiedrības puses), kā arī to, ka ir nepieciešama pienācīga informācijas 

publiska izziņošana un izplatīšana par šo jautājumu, lai nodrošinātu Savienības un tās 

tirdzniecības partneru pienākumu izpildi un īstenošanu, īpaši saistībā ar cīņu pret 

nabadzību, ilgtspējīgu attīstību un cilvēktiesību ievērošanu; atzīst plānoto CETA un 

TTIP nolīgumu negatīvo ietekmi uz pašu resursu apmēru; tādēļ uzsver, ka būtu 

jāpalielina “Tirdzniecība visiem” iniciatīvām paredzētais finansējums un būtu jāpiešķir 

pietiekami resursi, lai nodrošinātu, ka Tirdzniecības ĢD rīcībā ir personāls, kas 

nepieciešams, lai tas spētu tikt galā ar aizvien lielāko skaitu vienlaicīgi notiekošo sarunu 

un uzraudzības pasākumu; 

2. uzsver, ka Savienības budžets un tā struktūra ir steidzami visaptveroši jāreorganizē 

saistībā ar DFS novērtēšanu un ņemot vērā tirdzniecības politikas darba kārtību, un 

aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā iepretim Padomei un Parlamentam; 

3. norāda, ka Savienības iedzīvotāji aizvien biežāk vēlas vairāk iesaistīties un piedalīties 

Savienības tirdzniecības politikā un ka Komisija šo iedzīvotāju interesi ir izvirzījusi kā 

prioritāti; šajā sakarībā uzsver, ka ir ļoti svarīgi piešķirt pietiekamus resursus, lai aktīvi 

iesaistītu iedzīvotājus Savienības tirdzniecības politikas veidošanā, izmantojot aktīvu 

līdzdalību, ieinteresēto personu sanāksmes, komunikācijas iniciatīvas gan tiešsaistē, gan 

bezsaistē, kā arī faktu lapu, sarunu tekstu un nostājas dokumentu tulkojumus; aicina 

dalībvalstis aktīvāk izskaidrot Savienības tirdzniecības politikas pievienoto vērtību, jo 

tās formulē sarunu mandātus, un piešķirt šādiem skaidrojumiem pietiekamus resursus 

savos valsts budžetos; 

4. uzsver, ka starptautiskā tirdzniecība ir svarīgs instruments visā Savienības ārpolitikā, 

kas, ja to atbalsta ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un īsteno ar saskaņotu 

politisko, ekonomisko, tirdzniecības un attīstības stratēģiju palīdzību, var veicināt 

ilgtspējīgu attīstību, īpaši jaunattīstības valstīs, tādējādi dodot Savienībai iespēju aktīvi 

piedalīties migrācijas cēloņu novēršanā; 

5. uzsver, ka ar tirdzniecību saistītais tehniskais atbalsts un ekonomiskā palīdzība, ko 

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) nodrošina mūsu tuviem partneriem, kas iesaistīti 

Austrumu partnerībā, kā arī valstīm, kurās notika Arābu pavasaris, ir nozīmīgs 

ieguldījums šo reģionu stabilitātē; tādēļ pauž bažas par ierosināto finansējuma 

samazinājumu Vidusjūras reģiona valstīm un palīdzībai, kas paredzēta Palestīnai un 

UNRWA; atkārtoti norāda, ka partnervalstīs galvenajam mērķim ir jābūt vērstam uz to, 

lai panāktu iedzīvotāju dzīves apstākļu reālu un ilgtspējīgu uzlabošanos; 

6. pauž nožēlu par nozīmīgajiem samazinājumiem, kas ierosināti makrofinansiālajai 

palīdzībai salīdzinājumā ar tās īpaši augsto līmeni 2016. gadā, ņemot vērā, ka daudzas 

partnervalstis joprojām saskaras ar nopietnām ekonomiskām grūtībām; uzskata, ka būs 
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vajadzīgs lielāks finansējums, nekā ierosināts, lai nodrošinātu, ka ir iespējams 

apmierināt visus turpmākos pieprasījumus pēc aizdevumiem; uzsver, ka 

makrofinansiālās palīdzības aizdevumiem un attiecīgajiem atmaksāšanas noteikumiem 

nevajadzētu radīt saņēmējvalstīm jaunu atkarību; 

7. pauž bažas par to, ka aizvien biežāk, reaģējot uz daudzajām krīzēm, tiek izmantoti 

Savienības budžetā neiekļauti garantiju un finanšu instrumenti, kurus daļēji finansē no 

Savienības budžeta, samazinot finansējumu IV izdevumu kategorijas programmām; 

norāda, ka dalībvalstis nav spējušas nodrošināt iemaksas, kas līdzvērtīgas Savienības 

ieguldījumam abos trasta fondos, un tas ierobežo šo fondu iespējamo ietekmi; uzstāj, ka 

šādiem finansēšanas instrumentiem ir jāatbilst noteiktajiem palīdzības efektivitātes 

kritērijiem, piemēram, atbildības un saskaņotības kritērijiem, tiem arī turpmāk jābūt 

izņēmumiem, jo to izmantošanai nav nepieciešams Eiropas Parlamenta iepriekšējs 

apstiprinājums un līdz ar to tiem trūkst demokrātiskas leģitimitātes; atkārtoti norāda, ka 

šādi instrumenti galu galā būtu jāiekļauj Savienības budžetā, lai būtu iespējams veikt 

pienācīgu demokrātisku kontroli; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 2016. gada rudenī iesniegs ārēju investīciju 

plāna priekšlikumu, kas būs daļa no jaunās partnerības migrācijas jomā sistēmas; 

uzskata, ka ārēju investīciju plāns radīs jaunas investīciju iespējas Eiropas uzņēmumiem 

trešās valstīs, kas ir jaunattīstības valstis, un veicinās ilgtspējīgu politisku un 

ekonomisku stabilizāciju valstīs, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika; 

pauž nožēlu, ka gaidāmie priekšlikumi nav ņemti vērā 2017. gada vispārējā budžeta 

projektā; uzsver, ka jauna fonda izveide nedrīkstētu kaitēt jau tā nepietiekami 

finansētajām programmām IV izdevumu kategorijā, bet gan būtu jāizmanto Eiropas 

Investīciju bankas līdzekļi, speciālās zināšanas un pārvaldības spējas; 

9. norāda uz ierosināto saistību apropriāciju palielinājumu un ievērojamo maksājumu 

apropriāciju palielinājumu partnerības instrumentam; pauž bažas par to, ka atsevišķi 

tirdzniecības veicināšanas projekti, ko īsteno saskaņā ar šo instrumentu, nevis papildina 

esošās vietējās un reģionālās programmas, bet gan rada tām negodīgu konkurenci; 

aicina Komisiju novērtēt esošos instrumentus, kuru mērķis ir veicināt MVU 

internacionalizāciju, ciktāl tas saistīts ar to saskaņotību ar citiem Eiropas MVU atbalsta 

instrumentiem, piemēram, COSME, kā arī attiecībā uz subsidiaritāti, nedublēšanos un 

papildināmību dalībvalstu programmu kontekstā; aicina Komisiju savlaicīgi pirms šo 

programmu vidusposma novērtēšanas iesniegt priekšlikumus, lai uzlabotu to efektivitāti 

un lietderību. 
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