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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība ir svarīgas stratēģiskas 
partneres; uzsver, ka transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP) ir 
pēdējā laika nozīmīgākais ES un ASV projekts, kam būtu jāstimulē transatlantiskā 
partnerība kopumā, nevis tikai tās tirdzniecības aspekti; uzsver, ka veiksmīgai TTIP 
noslēgšanai ir liela ģeopolitiskā nozīme tieši šobrīd, kad ASV aizvien aktīvāk sadarbojas 
ar Āziju un piedalās sarunās par Klusā okeāna valstu partnerību; uzsver, ka TTIP labvēlīgi 
ietekmēs nodarbinātību, konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi ASV un ES, kuras smagi 
skārusi krīze; uzsver, ka šīs sarunas būtu jāīsteno pēc iespējas pārredzamāk un atklātāk;

2. uzsver, ka tirdzniecības politika ir ES ārējās darbības būtiska sastāvdaļa un tā jāformulē 
saskaņā ar citām ārpolitikas programmām un politikas instrumentiem; tādēļ atbalsta ciešu 
mijiedarbību attiecīgo komisāru, ģenerāldirektorātu, Eiropas Ārējās darbības dienesta un 
dalībvalstu starpā;

3. norāda, ka TTIP ir stratēģiski nozīmīga, stiprinot un veidojot likumpamatotu pasaules 
tirdzniecības un ekonomikas pārvaldību, kuras pamatā ir ES un ASV kopējās vērtības, kas 
ir īpaši svarīgi arvien daudzpolārākā pasaulē; norāda, ka TTIP ietekmētu ne tikai 
divpusējās saistības, jo tiktu veicināta tādu kopēju tiesiskā regulējuma, noteikumu un 
standartu ieviešana, kurus vēlāk varētu pieņemt globālā līmenī; šajā saistībā uzsver, ka ar 
ES vadītām divpusējām sarunām nedrīkst aizvietot turpmāku tirdzniecības liberalizāciju 
PTO ietvaros, bet tām jākļūst par šīs liberalizācijas atspēriena punktu;

4. uzsver, ka TTIP nedrīkst pazemināt standartus tādos svarīgos jautājumos kā patērētāju 
aizsardzība, veselības aizsardzība, darba tiesības un vide un tajā ir jāņem vērā ES un ASV 
tiesiskā regulējuma sistēmu atšķirības un jācenšas panākt augstākus kopējus standartus, 
kas būtu kā modelis pasaulei, jo tas stiprinātu ES globālo ekonomisko pozīciju, vienlaikus 
veicinot mūsu vērtību ievērošanu; uzsver, ka sadaļā par investīciju aizsardzību neviens 
noteikums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas ierobežo ES un dalībvalstis atbilstīgi savām 
kompetencēm regulēt attiecīgos jautājumus, lai sasniegtu leģitīmus valsts politikas 
mērķus;

5. uzsver, ka abām TTIP pusēm jāapņemas mudināt uzņēmumus ievērot ESAO Vadlīnijas 
daudznacionāliem uzņēmumiem; norāda, ka pusēm būtu jāsadarbojas ar arodbiedrībām, 
lai uzraudzītu, kā daudznacionālie uzņēmumi šīs vadlīnijas ievēro;

6. prasa Komisijai publisko iepirkumu jomā apzināties drošības un aizsardzības jomu jutīgo 
raksturu un ņemt vērā Aizsardzības ministru padomes 2013. gada sanāksmē valstu un 
valdību vadītāju noteiktos mērķus, lai veicinātu Eiropas drošības un aizsardzības tirgus un 
Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata (EDTIB) izveidi; 

7. uzsver, ka TTIP noslēgšana rada iespēju izveidot plašu ekonomisko telpu, kurā tiktu 
iekļautas trešās valstis, ar kurām ES un ASV ir ciešas tirdzniecības un ekonomiskās 
attiecības; aicina Komisiju nodrošināt, ka galīgo nolīgumu var paplašināt, lai varētu īsteno 
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ciešu sadarbību ar valstīm, ar kurām ES un ASV ir noslēgti brīvās tirdzniecības nolīgumi, 
un šajā procesā jo īpaši apspriesties ar tām valstīm, kuras ietekmētu TTIP, piemēram, 
Meksiku saistībā ar Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgumu, Turciju saistībā ar ES 
Muitas savienību, kā arī EEZ valstīm; norāda, ka saskaņā ar pētījumiem TTIP būtu 
labvēlīga ietekme uz trešo valstu ekonomiku, tostarp sniedzot jaunas iespējas 
jaunattīstības valstīm;

8. uzsver, ka ES energoapgāde ir lielā mērā atkarīga no ārvalstu avotiem un tādēļ aicina 
Komisiju nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta pārdomāta enerģētikas sadaļa; uzsver, ka TTIP 
varētu dažādot ES ogļūdeņražu energoapgādi un veicināt enerģētisko drošību; mudina 
Komisiju izvērtēt veidus, kā šo potenciālu varētu izmantot, ievērojot augstus vides 
standartus, nodrošinot pāreju uz zema emisiju līmeņa ekonomiku un īstenojot vērienīgos 
ES mērķus cīņai ar klimata pārmaiņām; uzsver, ka neviens partnerības līgums nedrīkst 
ietekmēt katras puses tiesības kontrolēt savu energoresursu izpēti un izmantošanu;

9. uzskata, ka līdztekus šim nolīgumam būtu jāpadziļina transatlantiskā parlamentārā 
sadarbība un ka tirdzniecības un investīciju saikņu stiprināšanai ar TTIP palīdzību nākotnē 
vajadzētu radīt plašāku un labāku politisko sistēmu, kas palīdzētu izstrādāt kopīgas 
pieejas, pastiprinātu stratēģisko partnerību un veicinātu globālu ES un ASV sadarbību; 
uzsver, ka nekādiem instrumentiem, kas radīti, lai stiprinātu regulatīvo sadarbību, 
nevajadzētu ietekmēt ES vai ASV likumdošanas procedūras un ka visi likumdevēji 
vienmēr būtu pienācīgi, ievērojot to attiecīgās parlamentārās tiesības, jāiesaista jebkurā 
organizācijā, ko varētu izveidot, lai veicinātu turpmāku regulatīvo sadarbību; uzsver, ka ir 
arī jāiesaista visas attiecīgās ieinteresētās personas;

10. atgādina Komisijai, ka ASV joprojām nav atcēlusi vīzu režīmu ar piecām ES dalībvalstīm;

11. pieņem zināšanai to, ka Komisija veic pasākumus sarunu pārredzamības uzlabošanai; 
norāda, ka šajā jomā vēl ir daudz kas sasniedzams; prasa Komisijai turpināt centienus, 
tostarp sarunās ar ASV iestādēm, lai veicinātu sarunu lielāku parlamentāro pārredzamību, 
tostarp iespēju laicīgi piekļūt vairāk sarunu dokumentiem; uzsver — lai nodrošinātu šā 
nolīguma veiksmīgu īstenošanu, ir ļoti būtiski pienācīgi sazināties ar pilsonisko 
sabiedrību, un aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt informatīvos pasākumus; pauž 
cerību, ka Komisija šādu pārredzamāku pieeju īstenos arī citās tirdzniecības sarunās.
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