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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 

komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā saskaņā ar aplēsēm Āfrikā katru gadu infrastruktūrai ir vajadzīgi EUR 75 miljardi, 

patēriņa tirgus 2020. gadā, iespējams, sasniegs USD 1000 miljardu apmēru, ārvalstu 

tiešo ieguldījumu (ĀTI) apmēram līdz 2020. gadam vajadzētu palielināties līdz 

USD 144 miljardiem un tur pašlaik dzīvo 1 miljards cilvēku; 

B. tā kā Eiropas un Āfrikas ekonomikas drošība un labklājība ir savstarpēji saistīta un tā kā 

abiem kontinentiem ir jārisina kopīgās problēmas un jāizmanto kopīgās iespējas; 

C. tā kā ir nepieciešams veidot vidi, kurā tiek veicināti ieguldījumi un kurā par svarīgāko 

prioritāti ir noteikta stāvokļa uzlabošana veselības un izglītības jomā; 

D. tā kā to iedzīvotāju īpatsvars, kas Subsahāras Āfrikā dzīvo galējā nabadzībā, ir 

samazinājies no 56 % 1990. gadā līdz 43 % 2012. gadā; 

E. tā kā ekonomikas attīstības un izaugsmes ziņā starp Āfrikas valstīm pastāv lielas 

atšķirības un tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem 33 no 

47 vismazāk attīstītajām valstīm (VAV) ir Āfrikas valstis; tā kā vairāk nekā 218 miljoni 

cilvēku Āfrikā dzīvo galējā nabadzībā; 

F. tā kā Āfrikas eksportpreču vidū joprojām dominē izejvielas un neapstrādāti produkti un 

tā kā uz lielu šo preču eksporta daļu attiecas piešķirtās tirdzniecības preferences; tā kā 

brīvas tirgus pieejamības nodrošināšana lielākajai daļai Āfrikas produktu palielina 

Āfrikas valstu spējas un uzlabo to konkurētspēju un līdzdalību pasaules mēroga tirgos, 

ja to papildina ar, piemēram, politikas nostādnēm, kas vērstas uz noturīgu ilgtspējīgu 

industrializāciju un lauku reģionu produktivitāti kā galvenajiem virzieniem ceļā uz 

attīstību; 

G. tā kā preferenciāla piekļuve ES tirgum ir pavērusi Āfrikas valstīm, kam šis pasākums 

tiek piemērots, iespēju uzlabot eksporta darbību atkarībā no to spējas faktiski izmantot 

šādu preferenciālo režīmu; 

H. tā kā laba pārvaldība un pārredzamība samazina tirdzniecības izmaksas un stimulē 

komerciju, ieguldījumus un ekonomikas attīstību; tā kā taisnīgai un atbildīgai 

tirdzniecībai un ieguldījumiem ir būtiska nozīme attīstībā un tie var palīdzēt gadā radīt 

vairāk nekā 18 miljonus jaunu ilgtspējīgu darbvietu, kas Āfrikā ir vajadzīgas, lai 

absorbētu pieaugošo darbaspēka apmēru, un kas nāk par labu arī ES; 

I. tā kā izejvielu un dabas resursu ilgtspējīgai un atbildīgai pārvaldībai vajadzētu būt ES 

un Āfrikas stratēģijas centrālajam elementam un vienai no Eiropas Savienības un 

Āfrikas sadarbības prioritātēm, jo īpaši, lai vērstos pret tā dēvēto resursu lāstu un 

likvidētu to; tā kā Eiropai un Āfrikai būtu jāaizstāv spēcīga kopīgā nostāja šajā 

jautājumā attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un samitos, piemēram, G20, 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā un PTO; 
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J. tā kā svarīgs ar attīstību saistīts jautājums Āfrikā ir vispārēja elektroenerģijas 

pieejamība; 

K. tā kā līdz šim veikto pasākumu rezultātā nav izdevies Āfriku pilnībā iesaistīt pasaules 

tirdzniecībā un turklāt nav izdevies Āfrikas valstīs ne izskaust nabadzību, ne samazināt 

nevienlīdzību un tā kā lielākā daļa Āfrikas valstu joprojām var daudz gūt no 

pilnvērtīgākās iesaistes pasaules tirdzniecībā un tās sniegtajām iespējamajām 

priekšrocībām; 

L. tā kā 2015. gada stratēģijā “Tirdzniecība visiem” ir noteiktas ES saistības attiecībā uz 

saistošu un izpildāmu tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, 

1. prasa ES atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību Āfrikā un koncentrēties uz atbalstu 

projektiem, kuri reāli un pozitīvi ietekmēs pienācīgu darbvietu radīšanu vīriešiem un 

sievietēm, cīņu pret nabadzību, cilvēku attīstības veicināšanu un vides aizsardzību, 

vienlaikus pozitīvi ietekmējot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, uz vērtībām un 

noteikumiem balstītu preču un pakalpojumu tirdzniecību, kas rada labvēlīgu iespaidu, 

industrializāciju un spēju veidošanu, kvalitatīvu un paredzamu uzņēmējdarbības vidi, 

publisko finanšu pārvaldību, lai uzlabotu nodokļu taisnīgumu, dabas resursu pārvaldības 

pārredzamību, jo īpaši ieguves rūpniecībā un enerģijas ražošanā, cīņu pret korupciju un 

kapitāla nelikumīgu aizplūšanu no kontinenta, kā arī cilvēktiesību, dzimumu 

līdztiesības, labas pārvaldības un tiesiskuma veicināšanu, un vienlaikus palīdzēt veidot 

stabilitāti un drošību; jo īpaši uzsver ES iniciatīvas, kas vērstas uz privātā sektora 

mobilizēšanu, jo privātais sektors jaunattīstības valstīs nodrošina 90 % darbvietu; 

2. prasa, lai ES pastiprinātu savu uz attīstību vērsto tirdzniecības politiku un palielinātu 

finanšu saistības attiecībā uz atbalstu tirdzniecībai un tehniskās palīdzības un spēju 

veidošanas iniciatīvām, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu Āfrikas valstīm, jo īpaši VAV, 

iespējas pilnībā izmantot ES tirdzniecības preferences; turklāt prasa, lai Komisija un 

dalībvalstis koordinētu savas programmas, lai maksimāli palielinātu palīdzības 

tirdzniecībai efektivitāti; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada februārī stājies 

spēkā PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīgums, kuram būtu jāatvieglo muitas 

procedūras, tādējādi samazinot tirdzniecības izmaksas; 

3. prasa ES un tās dalībvalstīm uzlabot palīdzības tirdzniecībai programmu koordināciju 

un vēl vairāk stimulēt sinerģijas ar to politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumiem 

Āfrikā; 

4. uzskata, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN), kurus lielā mērā atbalsta 

attiecīgo valstu parlamenti, ir potenciāls kļūt par svarīgu instrumentu, ar kuru veicināt 

reģionālo attīstību un kontinenta integrāciju pasaules tirdzniecībā, ja šos EPN pareizi 

īstenos un papildus tiem veiks piemērotus strukturālos pasākumus; 

5. uzsver, ka ES un Āfrikas attiecības ir jāformulē, pamatojoties uz līdzvērtīgu partneru 

veidotu taisnīgu un līdzsvarotu satvaru, savstarpēju cieņu un tādu interešu atzīšanu, kas 

vērstas uz cilvēktiesību veicināšanu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu; 

6. aicina Komisiju atbalstīt Āfrikas valstu integrāciju pasaules un reģionālajā tirdzniecībā, 

veidojot svarīgas infrastruktūras un nodrošinot elektroenerģijas, finanšu pakalpojumu 

un uzņēmējdarbības apmācības pieejamību; 
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7. aicina Komisiju palīdzēt Āfrikas valstīm attīstīties un integrēties pasaules ekonomikā, 

tostarp pasaules un reģionālajās vērtību ķēdēs, lai radītu dažādām valstīm iespējas 

iesaistīties starpposma un gala produktu ražošanā; šajā sakarībā aicina ES atbalstīt 

vērienīgos plānus par brīvās tirdzniecības zonas izveidi visā Āfrikas kontinentā, 

priekšroku dodot vietējo ienākumu nevienlīdzības samazināšanai, palīdzēt panākt 

ekonomikas dažādošanu, tehnoloģijas nodošanu un turklāt veicināt šīs zonas plašāku 

iesaisti starptautiskajā tirdzniecībā, vēl vairāk sadarbojoties ar attiecīgajām valstīm, lai 

sasniegtu minēto mērķi; atzīst, ka, lai gan ES politikas nostādnēm ir svarīga nozīme, 

palīdzot Āfrikas valstīm sasniegt šos mērķus, svarīga, protams, ir pašu Āfrikas valstu 

politiskā apņemšanās;  

8. mudina ES, izstrādājot un īstenojot tirdzniecības politikas nostādnes attiecībā uz Āfriku, 

vienmēr ņemt vērā Āfrikas valstu un reģionu dažādos attīstības līmeņus un to, ka katra 

valsts un reģions sagaida ko citu, un tādēļ pieņemt īpaši pielāgotas un specifiskas 

tirdzniecības preferences vai pasākumus, kas uzlabo ražošanas un pārstrādes jaudu, 

reģionālo integrāciju un sekmē mazapjoma un ilgtspējīgu lauksaimniecību, veicinot 

vietēju pārtikas produktu tirdzniecību vietējos tirgos; uzsver arī to, ka ES un Āfrikas 

valstu vai reģionālo grupu tirdzniecības nolīgumam vai vienpusējam tirdzniecības 

režīmam ir jānodrošina pietiekami asimetriski liberalizācijas grafiki, jaunizveidoto 

nozaru aizsardzība, attīstību atbalstoši izcelsmes noteikumi un efektīvas drošības 

klauzulas;  

9. uzskata, ka PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīguma efektīva īstenošana un muitas 

procedūru vienkāršošana un pārredzamība palīdzēs veicināt Eiropas un Āfrikas 

tirdzniecību, kas jo īpaši nāks par labu MVU un inovācijai; 

10. aicina ES, izmantojot tirdzniecības un ieguldījumu politiku, koncentrēties uz privātā 

sektora izaugsmi un atbalstu inovācijai, konkurētspējai un uzņēmējdarbībai Eiropā un 

Āfrikā, un darījumos ar Āfriku ievērot ilgtspējības un sociālās atbildības principus; 

11. uzskata, ka publiskā un privātā sektora partnerībām ir būtiska nozīme ekonomikas 

attīstībā, ciktāl tās privāto sektoru padara dinamiskāku un stimulē iestāžu un 

ekonomikas dalībnieku sinerģijas, un ka tādēļ tās šajā stratēģijā būtu jāatbalsta; 

12. prasa Eiropas attīstības un ieguldījumu projektus Āfrikā vadīt saskaņā ar līdzatbildības 

principu tā, lai saņēmējvalstis var uzņemties atbildību par saviem attīstības modeļiem; 

13. sagaida, ka ES turpmāk dialogā ar Āfriku izstrādās stratēģiskus sadarbības plānus;  

14. aicina EIB un Komisiju, jo īpaši izmantojot ārējo investīciju plānu (EIP), investēt 

projektos ar augstu darbvietu radīšanas potenciālu un tādās prioritārajās jomās kā tīra 

enerģija, infrastruktūra, veselība un medicīniskie pētījumi; 

15. uzsver — lai stimulētu tirdzniecību Āfrikas tirgū un ar trešām valstīm un reģioniem un 

lai palielinātu Āfrikas valstu rūpniecības pārstrādes jaudu, atbalsts investīciju 

projektiem būtu jāpiešķir atkarībā no ekonomiskās efektivitātes un gaidāmajiem 

ekonomiskajiem rezultātiem; 

16. atgādina, ka ar ES investīciju politiku, jo īpaši saistībā ar publiskajiem līdzekļiem, ir 

jāveicina ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana; atgādina par nepieciešamību uzlabot 
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attīstības finansēšanas iestāžu un publisko un privāto partnerību pārredzamību un 

pārskatatbildību, lai efektīvi sekotu līdzi naudas plūsmām, parādu ilgtspējībai un tam, 

kādu pievienoto vērtību ilgtspējīgai attīstībai sniedz to īstenotie projekti, un uzraudzītu 

minētos aspektus; 

17. uzskata, ka digitālā attīstība var radīt izaugsmes iespējas Āfrikā, piemēram, izmantojot 

e-komercijas maksājumus vai maksājumus pa telefonu, un ka ar ES un Āfrikas attīstības 

politiku būtu jāuzlabo elektroenerģijas un interneta pieejamība Āfrikā; 

18. prasa nodrošināt pārredzamību tirdzniecības līgumos un, organizējot oficiālu 

apspriešanos, pilnībā iesaistīt visas atbilstīgās ieinteresētās personas, tostarp attiecīgo 

valstu pilsoniskās sabiedrības turpmākajās sarunās un to nolīgumu īstenošanā, par 

kuriem pašlaik notiek sarunas; 

19. prasa pilnībā iekļaut ES tirdzniecības attiecībās ar Āfriku attīstības politikas 

saskaņotības principus, kas paredz iekļaut izpildāmas klauzulas par tirdzniecību un 

ilgtspējīgu attīstību visos ES tirdzniecības nolīgumos ar Āfrikas valstīm saskaņā ar 

apņemšanos, ko Komisija paudusi stratēģijā “Tirdzniecība visiem”; 

20. atzinīgi vērtē pēdējos gados īstenotos ES centienus veicināt uzņēmumu sociālo 

atbildību; aicina ES turpināt veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ir pilnībā 

atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem vides jomā; šajā sakarībā 

piekrīt viedoklim, ka ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi būtu 

jāiekļauj jebkādos turpmākos ES un Āfrikas valstu nolīgumos, un prasa abām pusēm tos 

iekļaut, kad notiek pārskatīšana; turklāt prasa ES efektīvi veicināt pienācīgas pārbaudes 

pienākumus, lai nodrošinātu globālo piegādes ķēžu ilgtspējību; 

21. sagaida arī to, ka tiks izstrādāta stratēģija cīņai pret korupciju un nelikumīgu kapitāla 

aizplūšanu no Āfrikas, un prasa, lai turpmāk tiktu ņemta vērā reģionālo Āfrikas tirgu 

attīstība; 

22. uzskata, ka ir būtiski ES un Āfrikas stratēģijā ņemt vērā sieviešu svarīgo nozīmi 

ekonomikas attīstībā un sabiedrības noturībā gan Eiropā, gan Āfrikā un ka projekti būtu 

jāizstrādā, paturot prātā šo aspektu. 
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