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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības un 
ieguldījumu sarunām
(2013/2558(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu augstākā līmeņa 
sanāksmes 2011. gada 28. novembrī publicēto kopīgo paziņojumu un Eiropas 
Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Transatlantiskās ekonomikas padomes (TEP) 
2011. gada 29. novembrī publicēto kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā ES un ASV Augsta līmeņa darba grupas nodarbinātības un izaugsmes 
jautājumos (HLWG) 2013. gada 11. februāra galīgo ziņojumu1, 

– ņemot vērā ASV prezidenta Barack Obama, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
José Manuel Barroso un Eiropadomes priekšsēdētāja Herman Van Rompuy 2013. gada 
13. februāra kopīgo paziņojumu, 

– ņemot vērā 2013. gada 7. un 8. februāra Eiropadomes secinājumus2,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 23. oktobra 
rezolūciju par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm3,

– ņemot vērā 2012. gada 30. novembrī un 1. decembrī Vašingtonā notikušās 
Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) 73. starpparlamentārās sanāksmes pieņemto 
kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā Londonas Ekonomikas politikas pētījumu centra 2013. gada marta galīgo 
ziņojumu par projektu „Transatlantisko šķēršļu mazināšana tirdzniecībā un 
ieguldījumos — ekonomisks novērtējums”4,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES un ASV ir pasaules tirdzniecības ievērojamas dalībnieces un ieguldītājas, 
veidojot gandrīz pusi no pasaules IKP un vienu trešdaļu no pasaules tirdzniecības;

B. tā kā ES un ASV tirgi ir spēcīgi savstarpēji integrēti un ik dienas divpusēji tiek tirgotas 
preces un pakalpojumi par vidēji EUR 2 miljardiem, atbalstot daudzus miljonus 
darbvietu abās tautsaimniecībās, un tā kā ES un ASV ieguldījumi ir īsts transatlantisko 
attiecību dzinējspēks, divpusējiem ieguldījumiem 2011. gadā sasniedzot vairāk nekā 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2012)0388.
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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EUR 2394 triljonus;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Komisijas ietekmes novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Ekonomikas politikas pētījumu centra ziņojumu, tālejoša un 
visaptveroša transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerība — tiklīdz tā tiks 
pilnībā īstenota — varētu nodrošināt ievērojamu kopēju ekonomisku ieguvumu ES 
(EUR 119,2 miljardus gadā) un ASV (EUR 94,9 miljardus gadā), ņemot vērā to, ka ES 
eksports uz ASV varētu palielināties par 28 % un kopējais ES eksports varētu 
palielināties par 6%, nodrošinot ieguvumus ES preču un pakalpojumu eksportētājiem, kā 
arī ES patērētājiem;

D. tā kā ES un ASV ir kopējas vērtības, salīdzināmas tiesiskās sistēmas un augsti standarti 
nodarbinātības un vides aizsardzības jomā;

E. tā kā pasaules ekonomika joprojām ir nestabila un gan ES, gan arī ASV ir pilnībā 
jāizmanto ciešākas sadarbības potenciāls, lai sekmētu starptautiskās tirdzniecības 
ieguldījumu ekonomiskās krīzes pārvarēšanā; 

F. tā kā pēc ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes 2011. gada novembrī HLWG tika 
uzticēts uzdevums noteikt iespējas, lai palielinātu tirdzniecību un ieguldījumus, atbalstot 
abpusēji izdevīgu darbvietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju;

G. tā kā HLWG ir kopīgi analizējusi plašu potenciālo iespēju loku transatlantiskās 
tirdzniecības un ieguldījumu paplašināšanai un savā galīgajā ziņojumā ir secinājusi, ka 
visaptverošs tirdzniecības un ieguldījumu nolīgums būtu visizdevīgākais abām 
tautsaimniecībām;

H. tā kā daudzpusējās sistēmas stiprināšana joprojām ir ārkārtīgi svarīgs mērķis, tomēr tas 
netraucē divpusējos nolīgumos paredzēt plašākus nosacījumus nekā saskaņā ar PTO 
uzņemtās saistības un tādējādi papildināt daudzpusējos noteikumus,

I. tā kā Komisija 2013. gada 12. martā ierosināja dot atļauju uzsākt sarunas un izstrādāt 
sarunu norādījumus apspriešanai Padomē,

Ekonomiskais un politiskais konteksts

1. uzskata, ka ir no jauna jāapstiprina ES un ASV ekonomisko attiecību stratēģiskā nozīme 
un ka ES un ASV ir jāizstrādā kopīgas pieejas globālajai tirdzniecībai, ieguldījumiem un 
ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem;

2. uzskata, ka ES un ASV ir ārkārtīgi būtiski padziļināt ekonomiskās un tirdzniecības 
attiecības un realizēt to neizmantoto potenciālu, kas piemīt patiesi transatlantiskai 
tirdzniecībai, lai pēc iespējas palielinātu darba vietu un izaugsmes potenciālu; uzskata, 
ka tas ir jo īpaši aktuāli laikā, kad ekonomikā joprojām valda krīze, ir augsts valsts 
parāda un bezdarba līmenis un sliktas izredzes izaugsmei abās Atlantijas okeāna pusēs;

3. uzskata, ka ES ir jāizmanto tās plašā pieredze, apspriežot nozīmīgus un visaptverošus 
divpusējas tirdzniecības nolīgumus, lai panāktu vēl tālejošākus mērķus ar ASV;
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HLWG galīgais ziņojums

4. atzīmē HLWG galīgā ziņojuma parādīšanos un apstiprina ieteikumu uzsākt sarunas 
visaptveroša tirdzniecības un ieguldījumu nolīguma noslēgšanai;

5. atzinīgi vērtē uzmanību, kas galīgajā ziņojumā pievērsta šādiem jautājumiem: i) 
mērķtiecīgi uzlabot savstarpēju tirgus pieejamību precēm, pakalpojumiem, 
ieguldījumiem un publiskajam iepirkumam visos valdības līmeņos; ii) samazināt 
beztarifu barjeras un palielināt regulatīvo režīmu saderību; un iii) izstrādāt kopīgus 
noteikumus kopīgo globālās tirdzniecības problēmu risināšanai un iespēju izmantošanai;

6. atbalsta viedokli, ka, ņemot vērā jau zemās vidējās tarifu likmes, lielākā nozīme 
transatlantisko attiecību potenciāla atbrīvošanai ir to beztarifu barjeru samazināšanai, 
kas pamatā sastāv no muitas procedūrām un regulatīviem ierobežojumiem, kas ir saistīti 
ar valsts iekšpolitiku; atbalsta HLWG ierosināto mērķi pamazām virzīties uz vēl vairāk 
integrētu transatlantisko tirgu;

7. atzinīgi vērtē ieteikumu izpētīt jaunas iespējas samazināt nevajadzīgus izdevumus un 
administratīvas kavēšanās, kas izriet no reglamentēšanas, vienlaikus panākot tādu 
veselības aizsardzības, drošības un vides aizsardzības līmeni, kas ir pieņemama abām 
pusēm, vai arī ievērojot likumā noteiktos regulatīvos mērķus;

Sarunu pilnvaras

8. atkārto atbalstu visaptverošam tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumam ar ASV, ar kuru 
tiktu veicināta augstas kvalitātes darbvietu radīšana Eiropas darba ņēmējiem, nodrošināti 
ieguvumi ES patērētājiem un radītas jaunas iespējas ES uzņēmumiem pārdot savas 
preces un pakalpojumus ASV;

9. aicina Padomi uzraudzīt HLWG galīgajā ziņojumā pausto ieteikumu izpildi un 
nekavējoties atļaut Komisijai uzsākt sarunas, lai noslēgtu transatlantisku tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerības nolīgumu (TTIP) ar ASV;

10. uzsver, ka šādam nolīgumam ir jābūt tālejošam un saistošam visos valdības līmeņos, 
attiecībā uz visiem regulatoriem un citām kompetentajām iestādēm abās pusēs; uzsver, 
ka nolīgumam ir jāpanāk patiesa tirgus atvērtība un tirdzniecības veicināšana uz vietas 
un ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, kā panākt lielāku transatlantisko regulatīvo 
konverģenci; uzskata, ka nolīgums nedrīkst radīt Savienības kultūras un valodu 
dažādības ierobežošanas draudus;

11. uzsver, ka nolīgumā ir jāiekļauj stingra intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, tostarp 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība; uzskata, ka pārējās intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības jomu atšķirības ir jānovērš saskaņā ar starptautiskajiem aizsardzības 
standartiem;

12. jo īpaši atzinīgi vērtē HLWG ieteikumu ES un ASV risināt tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības vides un nodarbinātības aspektus;
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13. atkārto atbalstu nevajadzīgu regulatīvu barjeru nojaukšanai un mudina Komisiju un 
ASV administrāciju iekļaut nolīgumā mehānismus (tostarp agrīnu augsta līmeņa 
regulatīvu sadarbību), kuru mērķis būtu turpmāku barjeru nepieļaušana;

14. atkārtoti pauž pārliecību par to, ka ES un ASV visaptverošajam tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumam ir potenciāls, lai panāktu veiksmīgu risinājumu, kas ir izdevīga 
abām tautsaimniecībām, un ka ciešāka integrācija ievērojami vairotu priekšrocības abām 
ekonomikām;

15. atgādina, ka sarunu procesā ir pastāvīgi jāiesaistās ieinteresētajām personām, tostarp 
uzņēmējdarbības, vides, patērētāju, nodarbinātības un citu jomu pārstāvjiem, lai 
nodrošinātu, ka diskusiju pamatā ir fakti, un veicinātu sabiedrības atbalstu; 

16. brīdina, ka priekšroka ir jādod sarunu kvalitātei, nevis ātrumam, un pauž cerības, ka 
sarunu vedēji nesteigsies panākt vienošanos, kas nenodrošina taustāmus un ievērojamus 
ieguvumus mūsu uzņēmumiem, darba ņēmējiem un iedzīvotājiem;

Parlamenta nozīme

17. ar cerībām gaida sarunu uzsākšanu ar ASV, uzmanīgi sekojot to virzībai un sniedzot 
ieguldījumu veiksmīgu rezultātu panākšanā; atgādina Komisijai tās pienākumu 
nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu par visiem sarunu posmiem (pirms un pēc 
sarunu kārtām); pauž apņemšanos risināt likumdošanas un regulatīvās problēmas, kuras 
var rasties sarunu gaitā un nākamajā nolīgumā;

18. pauž apņemšanos strādāt ciešā sadarbībā ar Padomi, Komisiju ASV Kongresu, ASV 
valdību un ieinteresētajām personām, lai sasniegtu pilnu ekonomisko potenciālu 
transatlantiskajās ekonomiskajās attiecībās un stiprināt ES un ASV līderību tirdzniecības 
un ārvalstu ieguldījumu liberalizācijā un reglamentēšanā;

19. atgādina, ka Parlamentam tiks pieprasīts dot piekrišanu gaidāmajam TTIP nolīgumam, 
kā paredzēts Līgumā par Eiropas Savienības darbību, un ka tādēļ tā nostāja ir pienācīgi 
jāņem vērā visos sarunu posmos; 

20. atgādina, ka Parlaments uzraudzīs gaidāmā nolīguma īstenošanu;

o
o   o

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem un ASV valdībai un Kongresam.


