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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. atgādina, ka korupcija apgrūtina cilvēktiesību ievērošanu, līdztiesību, ekonomikas 

izaugsmi, cīņu pret nabadzību, attīstību un vidi; uzsver, ka tai ir ievērojami negatīva 

ietekme uz tirdzniecību un tās sniegto labumu, ekonomikas attīstību, investīcijām un 

publiskā iepirkuma procedūrām, un mudina Komisiju ņemt vērā šo sakarību visos 

tirdzniecības nolīgumos un iekļaut tajos saistošas cilvēktiesību ievērošanas un korupcijas 

apkarošanas klauzulas; 

2. norāda, ka tirdzniecības politika palīdz aizsargāt un popularizēt vērtības, par kurām, kā 

minēts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, iestājas Eiropas Savienība, tostarp 

demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību, pamattiesību un brīvību ievērošanu un līdztiesību; 

uzsver, ka ir būtiski saskaņot Savienības ārējās un iekšējās politikas nostādnes, jo īpaši 

attiecībā uz korupcijas apkarošanu; uzsver, ka šajā sakarībā Eiropas likumdevējiem ir 

jāuzņemas īpaša loma tirdzniecības attiecību veicināšanā, jo viņiem ir jāizvairās no tā, ka 

šīs attiecības rada korupcijas iespējas;  

3. uzskata tirdzniecības nolīgumus par svarīgu mehānismu, ar ko veicina korupcijas 

apkarošanas pasākumus un labu pārvaldību; atzinīgi vērtē pasākumus, ko ES jau ir veikusi 

savā tirdzniecības politikā, lai apkarotu korupciju, piemēram, izmantojot VPS+, 

ilgtspējīgas attīstības sadaļas un attiecībās ar tirdzniecības partneriem paredzot saistības 

ratificēt starptautiskas korupcijas apkarošanas konvencijas; atkārtoti apstiprina stratēģijā 

“Tirdzniecība visiem” noteikto mērķi iekļaut visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos 

vērienīgus korupcijas apkarošanas noteikumus; šajā sakarībā prasa turpmākajos 

tirdzniecības nolīgumos paredzēt saistības attiecībā uz tādu daudzpusēju korupcijas 

apkarošanas konvenciju ievērošanu kā UNCAC un ESAO Konvenciju par kukuļdošanas 

novēršanu un, pārskatot jau noslēgtos tirdzniecības nolīgumus, kā daļu no visaptverošas 

pieejas iekļaut un integrēt tajos horizontālus noteikumus; 

4. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu parakstītājām pusēm būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu 

privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo konsultantu grupu aktīvu 

līdzdalību korupcijas apkarošanas programmu un starptautiskās tirdzniecības un 

investīciju nolīgumos paredzēto klauzulu īstenošanā; ņemot vērā pašreiz notiekošās ES 

iekšējās diskusijas, atzinīgi vērtē progresu, kas panākts, lai ieviestu visā ES efektīvus 

trauksmes cēlēju aizsardzības pasākumus, un uzskata, ka, tiklīdz šajā jomā būs ieviesta ES 

mēroga sistēma, būtu jāizvērtē trauksmes cēlēju aizsardzības iekļaušana turpmākajos 

tirdzniecības nolīgumos; 

5. atzīst, ka ir svarīgi sniegt skaidras vadlīnijas un atbalstu uzņēmumiem, lai ieviestu viņu 

darbībā efektīvas atbilstības nodrošināšanas procedūras korupcijas apkarošanas jomā, 

īpašu uzmanību pievēršot MVU un paredzot tirdzniecības nolīgumos īpašus noteikumus, 

lai palīdzētu tiem cīnīties pret korupciju; uzsver, ka attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu 

nepastāv viena universāla pieeja; aicina Komisiju apsvērt iespēju palīdzēt spēju 

veidošanas projektiem korupcijas apkarošanas jomā, piemēram, piedāvājot paraugprakses 

apmaiņu un apmācību, lai palīdzētu valstīm un uzņēmējdarbības sektoram pārvarēt 

jebkādus šķēršļus, ar kādiem var saskarties šajā jomā; 
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6. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada februārī stājās spēkā PTO tirdzniecības atvieglošanas 

nolīgums, kurā ir paredzēti pasākumi korupcijas apkarošanai pasaules tirdzniecībā; tomēr 

uzskata, ka tiesību aktu pieņemšana pati par sevi nav efektīva, svarīgi ir šos tiesību aktus 

īstenot; norāda, ka līdztekus tiesību aktu reformai būtu jāapmāca tiesu iestāžu darbinieki, 

jānodrošina publiska piekļuve informācijai un jāīsteno pārredzamības pasākumi, un aicina 

dalībvalstis cīņā pret korupciju sadarboties šo jautājumu risināšanā; turklāt norāda, ka ar 

tirdzniecības nolīgumu palīdzību varētu uzraudzīt vietējās reformas, kas tiek veiktas 

attiecībā uz politiku korupcijas apkarošanas jomā; 

7. aicina Komisiju visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos apspriest iespēju iekļaut 

obligāti ievērojamus korupcijas apkarošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas noteikumus un paredzēt korupcijas apkarošanas noteikumu īstenošanas 

efektīvu uzraudzību; šajā sakarībā aicina dalībvalstis atbalstīt to, ka sarunu pilnvarās tiek 

iekļauti korupcijas apkarošanas noteikumi, kas atbilstu dalībvalstīm iesniegtajos pilnvaru 

projektos iekļautajiem Komisijas priekšlikumiem; atzinīgi vērtē to, ka ES un Meksikas 

nolīguma atjaunināšanas sarunu pilnvarās ir iekļauti korupcijas apkarošanas noteikumi; 

aicina Komisiju turpināt korupcijas apkarošanas centienus, palielinot pārredzamību 

sarunās par tirdzniecības nolīgumiem un iekļaujot tajos noteikumus, kas būtu vērsti uz 

lielāku sadarbību regulējuma jomā, muitas procedūru integritāti un globālās vērtības 

veidošanas ķēdēm; uzskata, ka korupcijas novēršanas nolūkos ir jāievieš sadarbības 

klauzulas, piemēram, par informācijas apmaiņu, un administratīvā un tehniskā palīdzība, 

kuras mērķis būtu tādas paraugprakses apmaiņa un veicināšana, kas palīdzētu stiprināt 

tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu; mudina Komisiju paredzēt skaidrus un atbilstīgus 

nosacījumus un izpildes rādītājus, kas ļautu labāk novērtēt un parādīt rezultātus; 

8. norāda, ka ir svarīgi uzturēt nemitīgu un regulāru dialogu ar ES tirdzniecības partneriem 

visā nolīgumu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka gan nolīgumi kopumā, gan korupcijas 

apkarošanas noteikumi tiek pareizi uzraudzīti un īstenoti; ņem vērā stratēģijā 

“Tirdzniecība visiem” pausto Komisijas priekšlikumu sistemātiskas korupcijas un 

neveiksmīgas pārvaldības gadījumos izveidot apspriešanās mehānismus un aicina 

Komisiju paredzēt nolīgumā noteikto priekšrocību apturēšanu šādos sistemātiskas 

korupcijas gadījumos un gadījumos, kad netiek ievērotas korupcijas apkarošanas saistības 

vai starptautiskie standarti korupcijas apkarošanas jomā, piemēram, ESAO kopējais 

ziņošanas standarts, ESAO rīcības plāns par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas 

novirzīšanu, faktisko īpašnieku centrālais reģistrs un FATF ieteikumi; aicina Komisiju 

paredzēt skaidrus un atbilstīgus nosacījumus un izpildes rādītājus, kas ļautu labāk novērtēt 

un uzskatāmi parādīt rezultātus; turklāt aicina Komisiju pārliecinoši, samērīgi un ātri 

reaģēt, ja saņēmējas valsts valdība nepilda noteiktās saistības. aicina Komisiju 

sistemātiskas korupcijas gadījumos izveidot apspriešanās mehānismus ar tirdzniecības 

partneriem un organizēt specializēto zināšanu apmaiņu, lai palīdzētu valstīm īstenot 

korupcijas apkarošanas pasākumus. 
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