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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka starptautiskā tirdzniecība ir viens no galvenajiem Savienības ārpolitikas 

instrumentiem, kas, ja tiek pietiekami finansēts un īstenots, izmantojot saskaņotas 

stratēģijas, veicina ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši jaunattīstības valstīs; 

2. norāda, ka Savienības tirdzniecības darba kārtība kļūst aizvien vērienīgāka, kā izklāstīts 

stratēģijā “Tirdzniecība visiem”; uzsver, ka finansējums iniciatīvām saistībā ar 

palīdzību tirdzniecībai, tostarp pasākumiem vietējās un starpreģionālās tirdzniecības 

atbalstam, būtu jāpalielina un pietiekami līdzekļi būtu jāpiešķir Komisijas Tirdzniecības 

ģenerāldirektorātam, lai tas varētu īstenot pasākumus, kuru skaits arvien pieaug, jo īpaši 

nodrošināt divpusējo un daudzpusējo nolīgumu noteikumu īstenošanu un ieviešanu, un 

palielināt Komisijas tirdzniecības politikas programmas saskaņotību ar Savienības 

globālās rīcības mērķiem un prasību nodrošināt politikas saskaņotību attīstībai, 

nesamazinot un nepārvirzot sadarbībai attīstības jomā piešķirto budžetu; uzsver, ka 

finansējums palīdzības tirdzniecībai programmai ir nozīmīgs instruments struktūru un 

projektu izstrādei, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs; uzskata, ka šāda iniciatīva un 

finansējums būtu jāpalielina; turklāt prasa Komisijai koordinēt tās īstenošanu, lai 

palielinātu tās efektivitāti; uzsver, cik svarīgi ir izvērtēt šādus nolīgumus, un atgādina, 

ka ir pienācīgi jāatbalsta Savienības tirdzniecības stratēģija, jo tā ir viena no tās 

ārpolitikas galvenajiem pīlāriem;  

3. 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; 

4. 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 svarīgi pietiekami daudz līdzekļu piešķirt tam, lai 

pilsoņus aktīvi iesaistītu Savienības tirdzniecības politikas veidošanā un palielinātu 

Savienības pilsoņu informētību par tās priekšrocībām; prasa dialogā ar pilsoņiem iekļaut 

vietējās konsultantu grupas un kopīgās platformas, jo tie ir galvenie virzītājspēki, lai 

nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības efektīvu līdzdalību tirdzniecības nolīgumu 

tirdzniecības ilgtspējas nodaļu īstenošanā un uzraudzībā; prasa izstrādāt galvenos 

darbības rādītājus, ar kuriem tie vēlētos novērtēt muitas pārvaldes darbību vietējā un 

Savienības līmenī; aicina dalībvalstis aktīvāk skaidrot Savienības tirdzniecības politikas 

pievienoto vērtību, jo dalībvalstis ir tās, kas formulē sarunu pilnvaras; 

5. uzsver, ka starptautiskā tirdzniecība ir galvenais Savienības ārpolitikas instruments, kas, 

ja tiek pietiekami finansēts un īstenots, izmantojot saskaņotas politikas, ekonomikas, 

tirdzniecības un attīstības stratēģijas, veicina ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši jaunattīstības 

valstīs, tādējādi radot iespēju Savienībai uzņemties aktīvu lomu migrācijas cēloņu 

novēršanā; 

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

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) nodrošina mūsu Savienības partneriem aiz 
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dienvidu un austrumu robežas, ir nozīmīgs ieguldījums šo reģionu stabilitātē; 

7. uzskata, ka ir nepieciešams lielāks makrofinansiālās palīdzības finansējuma līmenis, lai 

nodrošinātu iespēju pielāgot turpmākos aizdevumu un dotāciju pieprasījumus, ja tie ir 

pamatoti un tiek ievēroti Parlamenta paredzētie nosacījumi; uzsver, ka 

makrofinansiālajam atbalstam nevajadzētu radīt jaunu atkarību saņēmējvalstīm, 

nodrošinot atbilstīgus atmaksāšanas nosacījumus; uzskata, ka ilgtermiņā būtu jāapsver 

makrofinansiālās palīdzības instrumenta integrācija Eiropas kaimiņattiecību 

programmas instrumentā, lai palielinātu Savienības darbības saskaņotību; 

8. prasa Komisijai novērtēt esošos instrumentus, kuru mērķis ir veicināt MVU 

internacionalizāciju, ciktāl tas saistīts ar to saskaņotību ar citiem Savienības MVU 

atbalsta instrumentiem, piemēram, COSME, kā arī attiecībā uz subsidiaritāti, 

nedublēšanos un papildināmību dalībvalstu programmu kontekstā; aicina Komisiju 

laicīgi iesniegt priekšlikumus par minēto programmu vidusposma pārskatīšanu, lai 

uzlabotu to efektivitāti un lietderīgumu; 

9. atgādina, ka visas jaunās Savienības iniciatīvas, cita starpā aizsardzības jomā, būtu 

jāfinansē, izmantojot papildu līdzekļus, un tām nevajadzētu negatīvi ietekmēt esošās 

budžeta pozīcijas; 

10. norāda, ka, neraugoties uz sniegtajiem atšķirīgajiem rezultātiem, Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanas fonds (EGF) nesaņem pietiekamus budžeta līdzekļus, tas nedarbojas 

sistemātiski un tādējādi nav atbilstīgs, lai līdzsvarotu automatizācijas, digitalizācijas un 

globalizācijas blakusefektus; norāda uz līdzīgu iniciatīvu sekmīgumu salīdzināmās 

ekonomikās; uzsver papildu līdzekļu un resursu nepieciešamību, lai finansētu EGF un 

uzlabotu tā efektivitāti un darbību; šajā sakarībā uzskata, ka nevajadzīga sloga 

novēršana ir galvenais priekšnoteikums efektivitātes palielināšanai; uzsver apmācības 

nozīmīgumu attiecībā uz to, lai bezdarbniekiem nodrošinātu instrumentus, kas 

nepieciešami sekmīgai reintegrācijai darba tirgū; 

11. atgādina, ka Savienībai ir pienākums integrēt dzimumu līdztiesību visās tās politikas 

jomās un atzīst, ka tirdzniecības politika var atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus 

dažādās ekonomikas nozarēs; prasa visos jaunajos apspriestajos tirdzniecības nolīgumos 

iekļaut dzimumu līdztiesības nodaļas un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus to 

īstenošanai, tostarp ex ante un ex post ietekmes novērtējumus, iekļaujot datus 

sadalījumā pa dzimumiem. 
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