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Godātais priekšsēdētāj!
Saistībā ar iepriekš minēto procedūru Starptautiskās tirdzniecības komiteja ir nolēmusi
iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2019. gada 24. septembra sanāksmē tā nolēma
atzinumu nosūtīt vēstules veidā.
Šajā sanāksmē Starptautiskās tirdzniecības komiteja izskatīja konkrēto jautājumu un nolēma
aicināt par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk
minētos ierosinājumus.
Ar cieņu

Bernd Lange

AL\1189254LV.docx

LV

PE639.813v02-00
Vienoti daudzveidībā

LV

IEROSINĀJUMI
1. atzīmē, ka Savienības vērienīgās tirdzniecības programmas īstenošanai ir nepieciešami
pietiekami līdzekļi; tādēļ uzsver, ka Tirdzniecības ģenerāldirektorātam būtu jāsaņem atbilstošs
finansējums, lai nodrošinātu tirdzniecības nolīgumu ātru apspriešanu un noslēgšanu un
noslēgto tirdzniecības nolīgumu un tirdzniecību reglamentējošo tiesību aktu īstenošanas
pienācīgu uzraudzību, vienlaikus nodrošinot pietiekamu finansējumu tam, lai galvenais
tirdzniecības nolīgumu īstenošanas uzraugs varētu efektīvi pildīt savus pienākumus; atbalsta
to, ka Tirdzniecības ģenerāldirektorātam būtu jāsaņem budžeta līdzekļi, kas nepieciešami, lai
īstenotu regulu par ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanu, sākot no tās spēkā stāšanās dienas
2020. gada oktobrī;
2. norāda — lai gan tirdzniecības politika pirmkārt veicina savstarpēji izdevīgu ekonomikas
izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, cita starpā nodrošinot labāku piekļuvi tirgum un
starptautisku noteikumu izstrādi investēšanas jomā, tirdzniecības politika ir arī viens no
Savienības ārpolitikas pamatinstrumentiem, kas var palīdzēt iestāties par ES vērtībām, it īpaši
par cilvēktiesību ievērošanu, dzimumu līdztiesību, klimata aizsardzību, tiesiskumu un
starptautisko darba standartu īstenošanu, starptautiskā līmenī un palīdzēt nodrošināt IAM
sasniegšanu pasaules mērogā, vienlaikus mudinot ES tirdzniecības partnerus savu ekonomikas
politiku balstīt uz sociālajām tiesībām un ilgtspēju; tādēļ rosina paredzēt pietiekamu
finansējumu, lai nodrošinātu atbilstošu uzraudzību, starpposma un ex post izvērtēšanu — šajā
procesā izmantojot datus dalījumā pa dzimumiem — un trešo valstu uzņemto saistību izpildi;
3. uzsver, ka ES tirdzniecības politikas pieņemšanai ir nepieciešama aktīva ieinteresēto
personu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana; tādēļ uzsver, ka būtu jāparedz vairāk līdzekļu
informēšanai par tirdzniecības politiku, pilsoņu dialogam, palīdzības dienestiem un palīdzības
sniegšanai MVU un patērētājiem, kā arī vietējām konsultatīvajām grupām — galvenajiem
instrumentiem pilsoniskās sabiedrības efektīvas līdzdalības panākšanai tirdzniecības
nolīgumu tirdzniecības ilgtspējas nodaļu noteikumu īstenošanā un tās uzraudzībā, kas ir
būtiska tirdzniecības struktūras daļa;
4. prasa pilnībā izmantot pieejamos līdzekļus, lai atbalstītu MVU internacionalizāciju, īpašu
uzmanību pievēršot tām dalībvalstīm, kuras pašlaik šajā jomā atpaliek, un lai ļautu tām
piedalīties tirdzniecības politikas lēmumu pieņemšanā;
5. uzsver parlamentu ļoti svarīgo lomu diskusijās par pasaules tirdzniecības politiku; atzīmē,
ka šajā sakarā vērtīgs instruments ir Parlamentārā konference par PTO un ka ir nepieciešams
atbilstošs finansējums, lai pilnībā izmantotu tās potenciālu; tādēļ uzsver, ka tāpat kā
2019. gadā būtu jādara pieejami pietiekami līdzekļi, lai Parlaments varētu piedalīties šajā
forumā un lai nodrošinātu konferences pasākumiem atbilstošu infrastruktūru.
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