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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Krievijas tirdzniecības attiecībām pēc 
Krievijas iestāšanās PTO

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2011. gada 14. decembra 
rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 15. decembrī1 un 
2011. gada 9. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 
9. un 10. jūnijā2,

– ņemot vērā pašreiz spēkā esošo ES un Krievijas Federācijas Partnerības un sadarbības 
nolīgumu (PSN)3 un 2008. gadā sāktās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu, kā 
arī 2010. gadā sākto modernizācijas partnerību,

– ņemot vērā darba grupas 2011. gada 17. novembra ziņojumu par Krievijas Federācijas 
iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā4 un tā papildinājumu5, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 14. decembra Lēmumu par nostāju, kas Eiropas 
Savienībai jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas attiecīgajās institūcijās par 
Krievijas Federācijas iestāšanos PTO6, 

– ņemot vērā normatīvās rezolūcijas projektu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, 
lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par pašreizējā ES 
un Krievijas partnerības un sadarbības nolīgumā paredzēto pakalpojumu tirdzniecības 
saistību saglabāšanu7,

– ņemot vērā normatīvās rezolūcijas projektu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, 
lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par 
mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas 
Savienību un Krievijas Federāciju8,

– ņemot vērā normatīvās rezolūcijas projektu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, 
lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas 
Federāciju par Krievijas Federācijas izvedmuitas nodokļu ieviešanu vai palielināšanu 
izejvielām9,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0575.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0268.
3 OV L 327, 28.11.1997, 1. lpp.
4 WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
5 WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
6 OV L 6, 10.12.2012., 6. lpp.
7 16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE).
8 16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE).
9 16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE).



RE\904384LV.doc PE491.137v01-003/6RE\904384LV.doc

LV

– ņemot vērā normatīvās rezolūcijas projektu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, 
lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas 
Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas koksnes eksportam no 
Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību, un Protokola noslēgšanu starp Eiropas 
Savienību un Krievijas Federācijas valdību par tehnisko kārtību atbilstoši minētajam 
Nolīgumam1

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropadomei ar nosaukumu „2011. gada ziņojums par 
tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļiem — mūsu stratēģisko ekonomikas partneru iesaiste 
tirgus pieejamības uzlabošanā: prioritāri pasākumi tirdzniecības šķēršļu novēršanā” 
(COM(2011)0114),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropadomei ar nosaukumu „2012. gada ziņojums par 
šķēršļiem tirdzniecībai un ieguldījumiem” COM(2012)0070, galīgā redakcija,

– ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā 2011. gada 10. novembrī Krievijas Federācija noslēdza 18 gadus ilgušās 
daudzpusējās sarunas par iestāšanos PTO un 2011. gada 16. decembrī tika oficiāli 
uzņemta par minētās organizācijas locekli;  

B. tā kā ES ir Krievijas stratēģisks tirdzniecības partneris — tās pirmais un joprojām 
pieaugošais importa avots, tās galvenais eksporta galamērķis un svarīgākais ieguldījumu 
partneris (ievestie ārvalstu tiešie ieguldījumi), kas kopsummā veido 47,1 % no Krievijas 
tirdzniecības kopapjoma, un jāatzīmē, ka šīs attiecības joprojām pieaug; no otras puses, 
Krievija ir kļuvusi par ES otro pēc nozīmīguma importa avotu (EUR 158,6 miljardi) un 
ceturto pēc nozīmīguma eksporta galamērķi (EUR 86,1 miljards) (2010. gada dati);

C. tā kā importu no Krievijas galvenokārt veido enerģētikas un minerālā kurināmā produkti 
(79,5 %), savukārt ES eksports uz Krieviju ir dažāds — tas aptver gandrīz visas 
mehānismu un transporta iekārtu kategorijas (44,7 %), rūpniecības preces, pārtiku un 
dzīvus dzīvniekus (2010. gada dati);

D. tā kā ES un Krievija 2008. gada 26. un 27. jūnija augstākā līmeņa sanāksmē 
Hantimansijskā sāka sarunas par jaunu nolīgumu, ar ko aizstāt pašreizējo PSN un noteikt 
atjauninātu līgumisko satvaru ES un Krievijas attiecībām tuvākajos gados, tostarp 
juridiski saistošus noteikumus par tirdzniecību, ieguldījumiem un enerģētiku,

1. atzinīgi vērtē Krievijas iestāšanos PTO, kas tiks ratificēta Krievijas Valsts domē; uzskata, 
ka Krievijas balstīšanās uz daudzpusējas tirdzniecības sistēmu un tās noteikumiem liecina 
par tālākiem soļiem, lai uzlabotu divpusējās ES un Krievijas attiecības; 

2. aicina Krieviju likvidēt nepamatotus pagaidu aizliegumus, vienpusējus pagaidu tarifu 
likmju paaugstinājumus un protekcionisma pasākumus un šķēršļus atvērtai un taisnīgai 
tirdzniecībai, uz kuriem norādīja G-20 divgadu ziņojums par tirdzniecības un ieguldījumu 
pasākumiem un Komisijas ziņojumi par tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļiem un kas ir 

                                               
1 16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE).
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nodarījuši lielu kaitējumu ES eksportētājiem; 

3. uzsver, ka ES un Krievija ir viena no otras atkarīgas tirdzniecības partneres, īpaši 
attiecībā uz izejvielām un svarīgākajiem enerģijas avotiem; uzskata, ka to ekonomiskajām 
attiecībām ir spēcīgs potenciāls, ko palīdzēs izmantot iestāšanās PTO; 

4. atsaucas uz aplēsēm, ka Krievijas PTO saistību grafiki rāda ļoti būtisku pazemināšanu un 
tarifu saistīšanu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem; aicina Krieviju turpināt īstenot tās 
saistības, lai gūtu visas iespējamās priekšrocības no tās dalības PTO;

5. pauž nopietnas bažas par ieilgušo problēmu attiecībā uz viltoto izstrādājumu ražošanu un 
pārdošanu Krievijā; aicina Krievijas Federāciju veikt pasākumus intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā (IPR) un pēc iespējas drīz un vispilnākajā apjomā īstenot tās PTO saistības 
TRIPS nolīgumā;

6. uzskata, ka Krievija tādējādi paustu stabilu apņemšanos uzlabot savu lomu un savu 
uzņēmumu iesaistīšanos daudzpusējā tirdzniecības sistēmā; uzskata Krievijas ekonomikas 
atvēršanu plašākai starptautiskajai tirdzniecībai un ieguldījumiem par papildu stimulu 
Krievijas valdībai konsekventi cnīties pret korupciju, īstenot tiesiskumu un uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi;

7. aicina Komisiju atbalstīt Krievijas centienus pievienoties ESAO — procesu, kas saistīts 
ar apņemšanos ievērot ar tirdzniecību saistītas vadlīnijas un principus, kas cita starpā 
aptver tirgus atvērtību, cīņu pret kukuļdošanu, eksporta kredītaģentūras, valsts uzņēmumu 
pārvaldību; kā arī aicina Krieviju pievienoties citiem PTO nolīgumiem, kā Vienošanās 
valsts iepirkuma jomā, kuros tai jau būs novērotājas statuss; 

8. mudina Krieviju sniegt ieguldījumu, lai vēlreiz sāktu divpusējās sarunas par jauno 
nolīgumu; uzstāj, ka šīs sarunas jārisina tikai starp ES un Krieviju; uzskata, ka citu muitas 
savienības locekļu iesaistīšana, kuri nav Pasaules Tirdzniecības organizācijā, traucētu 
sarunas; 

9. uzskata, ka tas, lai Krievija pilnībā ievērotu PTO noteikumus un pakāpeniski īstenotu 
savas saistības, ir obligāts priekšnoteikums, lai tālāk turpinātos šīs sarunas, kuru mērķis ir 
pieņemt kopīgus noteikumus divpadsmit būtiskākajos regulējuma aspektos, kur ietilptu 
savstarpējas nepreferenciālas saistības preču un pakalpojumu tirdzniecībā, sanitārie un 
fitosanitārie standarti, intelektuālā īpašuma tiesības, publiskais iepirkums, konkurence, 
enerģētika un ieguldījumi un, iespējams, brīvās tirdzniecības nolīgums; 

10. aicina Komisiju aizstāvēt šādus elementus kā būtiskus šajās sarunās:

– Eiropas tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūras 
izmantošana; aicina panākt nolīgumu starp Eiropas un Krievijas standartus 
noteicošajām iestādēm un ātri izveidot vienotu sistēmu atbilstības novērtējuma 
akreditācijai Krievijā; 

– būtiska un juridiski saistoša nodaļa par enerģētiku, balstoties uz labo gribu, kas tika 
demonstrēta, 2011. gada parakstot nolīgumu par agrīnās brīdināšanas mehānismu, un 
pamatojoties uz skaidriem pārredzamības, godīgas konkurences, sasvstarpējuma un
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nediskriminācijas principu; apstiprina, ka mērķim joprojām jābūt atvērtam un 
pārredzamam ES un Krievijas enerģētikas tirgum; 

– no Krievijas puses — atcelt savas divējādās cenas precēm un padarīt skaidrākus un 
stabilākus nosacījumus pakalpojumu uzņēmumu reģistrācijai, lai šādi ES uzņēmumi 
varētu palielināt ieguldījumus Krievijā; 

– plašu potenciālu saturošs tirgus publiskajam iepirkumam; aicina Komisiju 
nodrošināt taisnīgus savstarpējus noteikumus un procedūras publiskā iepirkuma 
konkursu veidošanai abos tirgos;

– Krievijas muitas procedūras reforma, ņemot vērā starptautiskās konvencijas;

– nodaļa par sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem, lai nodrošinātu, ka puse 
var piemērot tikai pamatotus pagaidu aizliegumus, jo īpaši attiecība uz 
lauksaimniecības precēm, dzīviem mājlopiem un pārtikas precēm, pilnībā ievērojot 
samērīguma, pārredzamības, nediskriminācijas un zinātniskās pamatotības principu;

– visaptveroša nodaļa par visa veida intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību; aicina 
šajā nodaļā iekļaut principu par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību un 
aizsargāto ĢIN sarakstu;

– pašreizējās strīdu izšķiršanas kārtības uzlabošana, lai uzlabotu gan pārredzamību, 
gan ieguldījumu vides nediskrimināciju Krievijā;

11. aicina arī panākt vieglāku kapitāla apriti pušu starpā, ņemot vērā starptautiskās 
konvencijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; atbalsta sarunas par ES un 
Krievijas divpusējo ieguldījumu līgumu, tostarp noteikumus par valsts ieguldītāju un 
attiecīga gadījumā strīdiem par valsts ieguldītāju, lai saskaņotu konkurences apstākļus ES 
ieguldītāju vidū un uzlabotu un stabilizētu tiesisko satvaru Eiropas ieguldījumiem 
Krievijā; 

12. uzskata, ka ES un Krievijas modernizācijas partnerībai (PoM) ir derīga iniciatīva, lai 
uzlabotu jaunās ekonomiskās un tirdzniecības attiecības šo abu valstu starpā Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā un divpusēji; uzsver nepieciešamību, lai Eiropas Komisija un 
Krievijas valdība nodrošinātu efektīvu to projektu finansējuma izmantošanu, kurus īsteno 
modernizācijas partnerībā; 

13. uzskata, ka „Kopīgi veicamie pasākumi ceļā uz bezvīzu režīmu” ir ES un Krievijas 
tirdzniecības un ieguldījumu attiecību elements, un atzīmē jaunākās norises sarunās par 
ES un Krievijas nolīgumu par atteikšanos no vīzām;

14. pauž bažas, Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas Muitas savienība radīs papildu 
šķēršļus tirdzniecībai ar Krieviju, tādējādi vēršoties pret PTO noteikumiem un Krievijas 
saistībām PTO; 

15. aicina Krieviju celt vērtību savai dalībai PTO, apvienojot spēkus ar ES un citām 
Austrumeiropas valstīm, kuras ir šīs daudzpusējās tirdzniecības organizācijas locekles, lai 
palīdzētu Baltkrievijai īstenot PTO atbilstošus tirdzniecības noteikumus un praksi ar 
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mērķi pievienoties, cik drīz vien tas būs iespējams; 

16. uzskata, ka Krievijas iestāšanās PTO var atvieglot tirdzniecības plūsmas starp ES un 
Krieviju, vienlaikus veicinot ekonomisko izaugsmi un darbavietu radīšanu abās pusēs;
uzskata iespēju noslēgt jaunu nolīgumu par turpmāku iespēju dodot ieguldījumu Pušu 
uzlabotās partnerattiecībās, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību to apvienotajās 
kaimiņattiecībās.


