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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Komisijas stratēģijas dokuments „Globālā Eiropa. Konkurence pasaulē” 
nekādā ziņā nedod ieguldījumu attīstības politikas saskaņotībā, bet gan uzsver tās 
tirdzniecības plēsonīgo dabu, kuru ES veicina ES darbojošos starptautisku uzņēmumu 
interesēs;

2. uzsver, ka tirdzniecības liberalizācijas neoliberālā programma, ko pēdējos 20–25 gadus 
enerģiski īsteno visas ekonomiskās lielvaras, ir radījusi vēl lielāku plaisu starp 
bagātajiem un nabadzīgajiem pasaulē;

3. atzīst, ka Komisijas 2009. gada tirdzniecības atbalsta uzraudzības ziņojumā 
(COM(2009)160 galīgā redakcija, 30. lpp.) norādīts, ka ES tirdzniecības atbalsta 
saistības Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK) samazinājās no 
EUR 2975 miljoniem 2005. gadā līdz EUR 2097 miljoniem 2007. gadā un ka ĀKK daļa 
visās ES sniegtā tirdzniecības atbalsta saistībās iepriekš minētajā laika posmā ir 
samazinājusies no 50 % līdz 36 %, kā arī to, ka tas neatbilst agrāk dotajiem solījumiem 
par prioritāti uzskatīt nabadzības izskaušanu un attīstības jomu;

4. norāda, ka arodbiedrību kustība un pilsoniskā sabiedrība, piemēram, Burkinafaso, Ganā, 
Kenijā un Senegālā, ir rīkojušas masveida protestus pret ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu ieviešanu, un uzsver, ka Eiropā un visā pasaulē tirdzniecība būtu jāveido 
strādājošo un nabadzīgo slāņu interesēs;

5. uzsver, ka t. s. Singapūras jautājumi, piemēram, pakalpojumu liberalizācija, ieguldījumi, 
valsts iepirkums, konkurences noteikumu īstenošana un stingrāka intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošana, nepalīdz sasniegt astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus;

6. atkārtoti norāda, ka ES būtu jāatbalsta tās jaunattīstības valstis, kas izmanto TRIPS
nolīgumā ietvertās elastīguma iespējas, lai varētu nodrošināt zāles par pieejamām cenām 
saskaņā ar šo valstu sabiedrības veselības programmām;

7. pauž nožēlu par TRIPS+ noteikumiem, kas iekļauti CARIFORUM valstu un EK 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumā, kā arī nolīgumā ar Andu Kopienas valstīm, kura 
izstrāde drīz būs pabeigta, jo šie noteikumi liek šķēršļus visnepieciešamāko zāļu 
pieejamībai.


