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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

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

stratēģijā “Tirdzniecība visiem”; uzsver, ka ir jāsniedz pietiekams politisks un 

administratīvs atbalsts, lai nodrošinātu, ka par tirdzniecības darījumiem var vienoties 

atbilstīgos termiņos; uzsver, ka būtu jāpalielina finansējums iniciatīvām saistībā ar 

palīdzību tirdzniecībai un būtu jāpiešķir pietiekami līdzekļi Komisijas Tirdzniecības 

ĢD, lai varētu īstenot pasākumus, kuru skaits arvien pieaug, jo īpaši, lai nodrošinātu gan 

divpusējos, gan daudzpusējos nolīgumos iekļauto noteikumu īstenošanu un izpildi; 

uzsver to, cik svarīgi ir veikt novērtējumus pirms šādu nolīgumu noslēgšanas, to 

noslēgšanas laikā un pēc to noslēgšanas, lai panāktu iekļaujošāku stratēģiju; šajā sakarā 

atzīst, ka ir nepieciešami pēc dzimumiem dalīti dati; atkārtoti norāda uz nepieciešamību 

pienācīgi finansēt tirdzniecības aizsardzības instrumentu (TAI) īstenošanu, lai veicinātu 

ātru izmeklēšanu un ļautu tos ātri pieņemt; uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt 

pietiekama finansējuma pieejamību sadarbībai ar trešām valstīm un palīdzībai tām, lai 

veicinātu un sekmētu šo valstu atbilstību divpusējām un daudzpusējām tirdzniecības 

iniciatīvām un nolīgumiem, kuru starpā ir Vasenāras vienošanās, Kimberli process un 

starptautiskā Alianse pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai; 

prasa Savienības ar tirdzniecību saistītajā palīdzībā lielāku nozīmi piešķirt vietējās un 

reģionu tirdzniecības palielināšanai mūsu partnervalstīs un reģionos, tādējādi stiprinot 

iesaistīto valstu pašpietiekamu un noturīgu valsts ekonomisko attīstību; turklāt prasa 

Komisijai koordinēt tās īstenošanu, lai palielinātu tās efektivitāti; 

2. 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; uzskata, ka kopējā 

tirdzniecības politika ir viens no spēcīgākajiem Savienības instrumentiem migrācijas 

cēloņu risināšanai; 

3. uzsver, ka Savienības budžets un tā struktūra ir visaptveroši jāreorganizē, iekļaujot 

vērienīgāku un nozīmīgāku Eiropas Parlamenta lomu, saistībā ar nākamās DFS 

pārskatīšanu un ņemot vērā tirdzniecības politikas darba kārtību, un aicina Komisiju 

uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā attiecībā uz Padomi un Parlamentu; 

4. aicina Komisiju novērtēt esošos instrumentus, kuru mērķis ir veicināt MVU 

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

atbalsta instrumentiem, kā arī attiecībā uz subsidiaritāti, nedublēšanos un papildināmību 

dalībvalstu programmu kontekstā; aicina Komisiju turpināt finansēt MVU 

internacionalizācijas programmas un censties nodrošināt izcelsmes noteikumu 

kalkulatoru, kas piemērots MVU, kurš tiem īpaši dotu iespēju izmantot preferences, kas 

pieejamas saskaņā ar spēkā esošajiem nolīgumiem, lai palielinātu preferenču 

izmantošanas līmeni; 

5. norāda , ka pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru iesaistīšanās tirdzniecības 

nolīgumu īstenošanā var dot labumu kopējās tirdzniecības politikas leģitimitātei un 

efektivitātei, ka Savienības iedzīvotāji aizvien biežāk vēlas saņem plašāku informāciju 



 

PE623.884v02-00 4/6 AD\1161590LV.docx 

LV 

un piedalīties Savienības tirdzniecības politikā un ka Komisija šo iedzīvotāju interesi ir 

izvirzījusi kā prioritāti; uzskata, 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 sadaļu 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; 

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

Eiropas kaimiņattiecību politika nodrošina mūsu Savienības partneriem aiz austrumu 

robežas, kā arī valstīm, kurās notika Arābu pavasaris, ir nozīmīgs ieguldījums šo 

reģionu stabilitātē; 

7. aicina Komisiju ieguldīt pētījumā par Savienības tirdzniecības politikas ieguldījumu 

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā, 

iekļaujot ieteikumus, lai politiku saskaņotu ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 

2030. gadam; 
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