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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Ieteikumi

1. ja likumdevēji vienojas par jaunu, visaptverošu ārējās darbības instrumentu, tā 
nosaukumā būtu skaidri jāparādās vārdam “tirdzniecība” un nosaukums varētu būt, 
piemēram, “Kaimiņattiecību, attīstības, tirdzniecības un starptautiskās sadarbības 
instruments”;

2. atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu darbībām, kas iekļautas Komisijas 
priekšlikuma daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 2021.–2027. gadam sestajā izdevumu 
kategorijā “Kaimiņattiecības un pasaule”, un prasa attiecīgi (par 30 %) palielināt 
resursus, kas šajā sadaļā atvēlēti starptautiskajai tirdzniecībai, šīs apropriācijas īpaši 
iezīmējot tirdzniecības vajadzībām;

3. uzsver, ka DFS mērķis ir politikas īstenošana; šajā kontekstā atzinīgi vērtē to, ka 
vērienīgajā stratēģijā “Tirdzniecība visiem” ir izklāstīta uz vērtībām balstīta Savienības 
tirdzniecības politikas pieeja, tostarp godīgas un ētiskas tirdzniecības principi, un aicina 
noteikt tādu DFS 2021.–2027. gadam, kas nodrošinātu pietiekamu finansējumu un 
politisku un administratīvu atbalstu turpmākai Savienības tirdzniecības politikas 
attīstībai, lai atbalstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus 
(IAM), izmantojot saskaņotas stratēģijas; pauž bažas par to, ka DFS priekšlikumos šim 
nolūkam nav skaidru un redzamu saistību; uzsver — lai radītu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un stabilitāti, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā un trešās 
valstīs, īpaši jaunattīstības valstīs, ir pienācīgi jāņem vērā IAM; atgādina, ka IAM 
īstenošana ir saistīta gan ar ES iekšpolitiku, gan ārpolitiku; tādēļ prasa IAM iekļaut 
visās nākamajā DFS paredzētajās ES politikas jomās, tostarp tirdzniecības politikā, un 
iniciatīvās; uzsver, ka ieguldījums programmas 2030. gadam īstenošanā ir jāizmanto 
politikas panākumu novērtēšanai; tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš pienācīgas 
kvalitātes pārtikas un tīra ūdens nodrošināšanai un papildu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu būvniecībai, lai sasniegtu 2. un 6. IAM; vērš uzmanību arī uz enerģētiskās 
nabadzības apmēru jaunattīstības valstīs un tās sekām un prasa veikt papildu 
pasākumus, lai saskaņā ar 7. IAM samazinātu enerģētisko nabadzību, jo īpaši nomaļos 
lauku apvidos energotīklam nepievienotos reģionos; uzsver, ka būtu jāpalielina 
finansējums ar tirdzniecības atbalstu saistītām iniciatīvām;

4. uzsver, ka turpmāko ārējās finansēšanas instrumentu struktūrā ir jāsaglabā elastība, ko 
piemēro esošajos instrumentos, piemēram, Partnerības instrumentā, ar tirdzniecību 
saistītu uzdevumu, piemēram, vietējo konsultantu grupu, finansēšanai, un aicina 
palielināt šādiem atbalsta pasākumiem pieejamās summas; norāda, ka viens no 
Savienības ārējo instrumentu mērķiem ir publiskā diplomātija, lai veidotu uzticību un 
izpratni trešās valstīs attiecībā uz ES politikas nostādnēm; uzsver, ka pilsoniskās 
sabiedrības iesaistīšanās ir ārkārtīgi svarīga, un atzīst, ka vietējo konsultantu grupas ir 
spēcīgs instruments tirdzniecības partnerības nolīgumu pareizai īstenošanai; tomēr ar 
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bažām norāda, ka tām nav pietiekamu budžeta līdzekļu un pietiekamas kapacitātes, jo 
īpaši trešās valstīs, un tāpēc prasa piešķirt vairāk līdzekļu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalības atbalstam partnervalstīs to attiecīgajās vietējo konsultantu 
grupās;

5. atkārtoti aicina nodrošināt pietiekamus resursus, lai veiktu tirdzniecības nolīgumu, 
tostarp kumulatīvās ietekmes un ietekmes uz IAM sasniegšanu un Parīzes nolīguma 
īstenošanu, ex ante, starpposma un ex post novērtējumus un pārskatītu izmantoto 
metodoloģiju; uzskata, ka Eiropas Savienībai, novērtējot pašreizējos un turpmākos 
scenārijus, būtu vairāk jāņem vērā tās tirdzniecības attiecību un nolīgumu sociālā 
ietekme un ietekme uz veselību un vidi, un uzsver arī to, ka ir nepieciešami pēc 
dzimuma dalīti dati; aicina Komisiju cieši sadarboties ar UNCTAD un ESAO 
zinātniskajiem departamentiem;

6. norāda, ka ikviena jauna tirdzniecības nolīguma noslēgšana var nozīmēt ievērojamus 
ieņēmumu zudumus Savienības pašu resursu budžetā; aicina Komisiju precīzi novērtēt 
šos zaudējumus un sniegt Parlamentam attiecīgos skaitļus par katru noslēgto nolīgumu; 
norāda, ka dalībvalstis 20 % no muitas nodokļiem, ko piemēro importam no valstīm 
ārpus Savienības, patur sev kā iekasēšanas izmaksas; pauž atbalstu priekšlikumam DFS 
2021.–2027. gadam šīs izmaksas samazināt līdz 10 %, kas būtu ieguvums Savienības 
pašu resursu budžetam; aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt pret krāpšanu muitas 
jomā vērstos centienus;

7. vērš uzmanību uz to, ka muitas savienība ir viens no vissvarīgākajiem Eiropas 
Savienības finansiālās spējas avotiem; tādēļ aicina stingrāk un viendabīgāk īstenot 
Savienības Muitas kodeksu; pauž bažas, ko izraisījis OLAF 2017. gada ziņojums1, kurā 
minēts, ka tie, kas ieveda preces Apvienotajā Karalistē, ir izvairījušies no lielu muitas 
nodokļu summu maksāšanas, izmantojot fiktīvus un nepatiesus rēķinus un importējot 
nepareizi aizpildot muitas vērtības deklarācijas; atzīst, ka Komisijas veiktajās 
turpmākajās pārbaudēs atklājās, ka minētā krāpšanas shēma ar pārāk zemas vērtības 
norādīšanu, kura darbojās ar Apvienotajā Karalistē esoša centra starpniecību, ir 
ievērojami plašāka; atgādina — neraugoties uz to, ka Apvienotā Karaliste kopš 
2007. gada tika informēta par krāpšanas riskiem saistībā ar tādu tekstilizstrādājumu un 
apavu importu, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, un neraugoties uz to, ka 
Apvienotajai Karalistei tika lūgts veikt atbilstošus riska kontroles pasākumus, tā nav 
veikusi pasākumus krāpšanas novēršanai; ar bažām norāda uz OLAF secinājumiem par 
to, ka saskaņā ar OLAF aprēķiniem Apvienotās Karalistes muitas iestāžu pastāvīgas 
nolaidības dēļ Eiropas Savienība ir zaudējusi ieņēmumus 1,987 miljardu EUR apmērā, 
ko būtu veidojušas muitas nodevas, un aicina Apvienoto Karalisti samaksāt 2,7 miljardu 
EUR naudas sodu, kuru ir pieprasījusi Komisija;

8. atkārtoti norāda, ka tirdzniecības politika un attīstības politika ir Savienības ārpolitikas 
papildinoši elementi, kas ir neatņemama daļa no Eiropas konsensa par attīstību, un 
palīdzības efektivitātes principi ir jāpiemēro arī tirdzniecības atbalstam; atgādina par 
Savienības un lielākās daļas dalībvalstu neizpildīto apņemšanos līdz 2030. gadam 
palielināt to sniegtās oficiālās attīstības palīdzības (OAP) apmēru līdz 0,7 % no 
nacionālā kopienākuma (NKI), tostarp 20 % no ES sniegtās OAP novirzīt sociālajai 

                                               
1 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, “The OLAF Report 2016 – Seventeenth Report of the European Anti-
Fraud Office, 1 January to 31 December 2016”, 2017.



AD\1165616LV.docx 5/8 PE626.928v02-00

LV

iekļautībai un cilvēces attīstībai un 0,2 % no Savienības NKI — oficiālajai attīstības 
palīdzībai vismazāk attīstītajām valstīm;

9. uzsver, ka nākamajā DFS ir jāparedz, ka makrofinansiālā palīdzība (MFP) tiek sniegta, 
piemērojot stingrus ekonomikas un sociālā progresa nosacījumus;

10. uzsver, ka MVU svarīgā loma Savienības ekonomikā būtu jāatspoguļo vispusīgā un 
konsekventā stratēģijā, kas Eiropas MVU nodrošinātu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi 
un veicinātu šo uzņēmumu starptautiskās tirdzniecības un investīciju iespējas; atkārtoti 
aicina Komisiju izvērtēt un uzlabot to dažādo iniciatīvu efektivitāti un lietderīgumu, 
kuras, atbalstot MVU internacionalizāciju, tostarp saskaņā ar Partnerības instrumentu, 
tiek īstenotas saistībā ar privātā sektora un dalībvalstu iniciatīvām, kā arī ar citiem 
MVU atbalstam paredzētiem Savienības finansēšanas instrumentiem, piemēram, 
COSME, lai nodrošinātu papildināmību un Eiropas pievienoto vērtību; aicina Komisiju 
turpināt finansēt MVU internacionalizācijas programmas un, lai palielinātu preferenču 
izmantošanas līmeni, censties nodrošināt izcelsmes noteikumu kalkulatoru, kurš būtu 
piemērots MVU un kurš tiem konkrēti dotu iespēju izmantot preferences, kas pieejamas 
saskaņā ar spēkā esošajiem nolīgumiem; konstatē, ka būtu jāuzlabo MVU piekļuve 
ārējās finansēšanas instrumentiem, paredzot vienkāršāku un lietotājdraudzīgāku 
regulējumu, kas var veicināt pieejamo līdzekļu aktīvāku izmantošanu un vienlaikus 
palīdzēt MVU iegūt starptautisku pieredzi; uzsver nepieciešamību uzlabot MVU 
informētību un izpratni par esošajiem instrumentiem, jo īpaši valsts līmenī;

11. iesaka turpmāko finanšu instrumentu struktūrā izveidot stabilus un konsekventus 
uzraudzības un novērtēšanas mehānismus, tostarp tos, kuri nepieciešami tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības nodaļās paredzēto saistību izpildei, lai nodrošinātu labāku 
pārskatatbildību, pārredzamību, Parlamenta veiktu demokrātisku kontroli un 
mērķtiecīgāku izdevumu novirzīšanu; prasa turpmāko finanšu instrumentu struktūrā 
Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam nodrošināt lielākus un pietiekamus 
budžeta resursus un piešķirt personālu aizvien lielākā uzdevumu apjoma veikšanai, lai 
uzraudzītu tirdzniecības nolīgumu īstenošanu un tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izvēršanu, jo īpaši nolūkā aizstāvēt un veicināt daudzpusējību pasaules tirdzniecības 
noteikumu un regulējuma izstrādē, reformēt PTO, kā arī tirdzniecības politiku un 
noteikumu izstrādi labāk integrēt ANO sistēmā; prasa papildu Savienības atbalstu PTO 
parlamentārajai dimensijai, tostarp lielāku finansiālu un ar personālu saistītu atbalstu 
atbildīgajam sekretariātam; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgus finanšu resursus, 
kas ļautu starptautiskām organizācijām, tādām kā Starptautiskās Darba organizācijas 
misijas, regulāri un efektīvi uzraudzīt no tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļām 
izrietošās saistības, un ļautu citām ANO organizācijām veikt pārraudzības un faktu 
vākšanas darbu;

12. aicina Komisiju, izmantojot ārējās finansēšanas instrumentus, piešķirt pietiekamus 
līdzekļus sadarbībai un tehniskajai palīdzībai trešām valstīm, īpaši jaunattīstības 
valstīm, vajadzīgajiem papildu pasākumiem, kas paredzēti ar tirdzniecību saistītiem 
tiesību aktiem, piemēram, regulai, ar ko nosaka piegādes ķēdes pienācīgas rūpības 
pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē alvu, tantalu un volframu, to rūdas 
un zeltu, kas nāk no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, Kimberli procesam, 
Komisijas pamatiniciatīvai par apģērbu nozari un līdzīgām iniciatīvām, kā arī ANO 
Globālajam līgumam;
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13. uzskata, ka Eiropas garantiju fonds ārējai darbībai ir lietderīgs un efektīvs mehānisms, 
ar ko nodrošināties pret riskiem saistībā ar Savienības aizdevumu operācijām trešās 
valstīs; mudina palielināt aizdevumu pieejamību, lai atbalstītu MVU un sociālās un 
ekonomiskās infrastruktūras attīstību reģionos, kurus visvairāk skārusi migrācijas un 
bēgļu krīze;

14. norāda, ka atbalsts tirdzniecības veicināšanai partnervalstīs daudzgadu finanšu shēmā ir 
jāsaglabā kā svarīgs uzdevums, vienlaikus iesakot lielāku uzmanību pievērst tam, lai 
vietējos un reģionālos tirgos tiktu samazināts laiks līdz ienākšanai tirgū, palielināt 
atbalstu zivju un lauksaimniecības produktu uzglabāšanas objektiem un palielināt 
stimulus godīgai un ētiskai tirdzniecībai ar Savienību.
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