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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka saistībā ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem būtu jāīsteno pasākumi, 
kas nodrošina atbilstību svarīgiem vides un cilvēku veselības standartiem, kā arī 
dzīvnieku veselības dažu aspektu standartiem;

2. atzīst, ka starptautiskās tirdzniecības nolīgumi var veicināt vides un cilvēktiesību 
standartu uzlabojumus, nosakot obligātas saistības, ja šādas saistības tiek pareizi 
īstenotas, uzraudzītas un īstenotas;

3. mudina Komisiju censties panākt vides, cilvēktiesību un veselības standartu saistošu 
iekļaušanu divpusējos tirdzniecības nolīgumos, tostarp tajos, ko tā pašlaik apspriež ar 
Dienvidkoreju, Peru, Kolumbiju, Indiju, ĀKK valstīm, Persijas līča padomi un 
vairākām valstīm, kas piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā, īpašu uzmanību 
pievēršot darba ņēmēju tiesībām un bērnu un sieviešu aizsardzībai, kā arī standartiem 
klimata pārmaiņu jomā, produktu drošumam un patērētāju informēšanai;

4. norāda, ka pasākumiem un politikai klimata pārmaiņu jomā ir arvien vairāk kopēja ar 
starptautisko tirdzniecību, un aicina Pasaules Tirdzniecības organizāciju turpināt 
klimata pārmaiņu jautājuma iekļaušanu tās darba programmā un šajā saistībā definēt 
īpašos noteikumus un standartus;

5. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības organizācijai būtu jāpārrauga saistību ievērošanas 
īstenošana šajā jomā, un uzstāj, lai Komisija kā Eiropas Savienības pārstāve Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā būtu cieši iesaistīta šajā uzraudzībā;

6. aicina saskaņot vides standartus un veselības prasības, jo šāda saskaņošana ir 
galvenais mērķis, kas jāpanāk pasaules mērogā, un uzstāj, ka, īstenojot starptautiskās 
tirdzniecības nolīgumus, nepieciešams izstrādāt un uzlabot šādus standartus 
reģionālajā mērogā;

7. uzskata, ka vides, sociālo un veselības standartu ievērošanai jābūt starptautiskās 
tirdzniecības sarunu priekšnosacījumam;

8. aicina izveidot šķīrējtiesu, kurai būtu saistošas pilnvaras;

9. atbalsta preferenču piešķiršanu pārejas ekonomikas valstīm, ja tās apliecina 
apņemšanos ievērot Eiropas sociālos, vides un veselības standartus; apstiprina, ka 
pārejas ekonomikas valstis ir valstis, kurām vairs nav visas raksturīgās jaunattīstības 
valstu pazīmes un attiecībā uz kurām var pieņemt, ka šo valstu ekonomiskās attīstības 
dinamika paredzamā laikā tām ļaus pārvarēt jaunattīstības valstij raksturīgās 
strukturālās pazīmes;

10. uzstāj, lai Komisija domstarpību gadījumā aicinātu Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju nerīkoties, balstoties vienīgi uz tirdzniecības politikas apsvērumiem;
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uzskata, ka pārrobežu pasākumu pieņemamībai vides un veselības aizsardzības jomā 
nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai PTO uzskata, ka šāda iejaukšanās varētu izraisīt 
brīvas tirdzniecības kropļojumus;

11. konstatē, ka turpmākos tirdzniecības nolīgumus varētu noslēgt, ņemot vērā pašreizējo 
finanšu krīzi; uzskata, ka tiecoties īstenot citus mērķus, nepietiekama uzmanība tiek 
veltīta sociālajiem un vides standartiem, īpaši pievēršoties siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;

12. atzīst, ka ES augstie vides aizsardzības un darba tiesību standarti var radīt neizdevīgus 
konkurences apstākļus Eiropas uzņēmumiem, konkurējot ar to trešo valstu produktiem 
un pakalpojumiem, kurās standarti šajās jomās ir zemāki; uzskata, ka minēto standartu 
uzlabošana un īstenošana trešās valstīs, piemērojot ar starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem saistītus nosacījumus, radītu godīgāku konkurenci Eiropas uzņēmumiem 
un vienlaikus arī uzlabotu vides aizsardzību un cilvēktiesības, sociālās un darba 
tiesības attiecīgajās trešās valstīs;

13. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības organizācijai un tās dalībvalstīm būtu jāvienojas 
par atvērta globālā tirgus izveidi tirdzniecībai ar ekoloģiskām precēm, pakalpojumiem 
un tehnoloģijām, lai tādējādi stiprinātu starptautisko tirdzniecību un ļautu videi 
nekaitīgām tehnoloģijām un ieguldījumiem būt pasaules ekonomikas brīvā apritē;

14. aicina Komisiju uzstāt, ka nepieciešama ekoloģisko preču un pakalpojumu nolīguma 
noslēgšana, kas būtu daļa no Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas sarunu 
kārtas, ar mērķi liberalizēt galveno klimatam labvēlīgo tehnoloģiju tirdzniecību;

15. prasa, lai Komisija veiktu tirdzniecības nolīgumu regulārus novērtējumus un par šiem 
novērtējumiem regulāri sniegtu jaunāko informāciju Parlamentam, garantējot arī, ka 
notiek sadarbība gan ar valstu, gan ar starptautiskām regulatīvām iestādēm, kā arī ar 
arodbiedrībām un nevalstiskām organizācijām, nodrošinot vides, veselības un sociālo 
standartu ievērošanu;

16. uzsver, ka tirdzniecības joma un cilvēktiesību, kā arī sociālo un vides standartu 
ievērošana ir svarīgs aspekts miera un labklājības nodrošināšanā pasaulē, bet to nevar 
uzskatīt par visu problēmu risinājumu starp visām pasaules valstīm; tomēr norāda, ka 
politiskās situācijas stagnāciju var pārvarēt, konfliktu risināšanai izmantojot 
tirdzniecības attiecību stiprināšanu un kopēju interešu definēšanas nodrošinājumu, jo 
īpaši vides aizsardzības jomā;

17. aicina Komisiju saskaņā ar pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām vienmēr sniegt Parlamentam vispusīgu informāciju par visām nozīmīgām 
tēmām saistībā ar sarunām par starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem;

18. aicina Komisiju, ņemot vērā Parlamenta pilnvaru paplašināšanu saskaņā ar Lisabonas 
līgumu, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu un vienoties ar Parlamentu par 
novērotāja statusa piešķiršanu, attiecinot to uz Parlamenta deleģētajām personām un 
garantējot jebkurā laikā piekļuvi visām svarīgākajām sanāksmēm un dokumentiem.



AD\814473LV.doc 5/5 PE439.249v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 27.4.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

52
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo 
Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa 
Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Edite Estrela, 
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Dan Jørgensen, 
Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne
Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, 
Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, 
Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros 
Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, 
Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Matthias Groote, Marisa Matias, Michèle Rivasi, Michail 
Tremopoulos, Thomas Ulmer, Anna Záborská

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Barbara Matera, Søren Bo Søndergaard


