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IEROSINĀJUMI

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

1. aicina Komisiju tirdzniecības attiecībās ievērot Lisabonas līguma 208. pantu un 
transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) nolīgumā iekļaut 
nepārprotamu atsauci uz attīstības politiku kā vienu no leģitīmiem sabiedriskās politikas 
mērķiem, kā arī atsauci uz politikas saskaņotību attīstības jomā, paredzot, ka politikā, kas 
var iespaidot jaunattīstības valstis, ir jāievēro sadarbībai attīstības jomā noteiktie mērķi;

2. aicina Komisiju neaizmirst, ka TTIP ietekme, ņemot vērā transatlantiskās ekonomikas 
apmēru un darbības jomu, ievērojami pārsniegs divpusēju attiecību robežas un 
neapšaubāmi skars jaunattīstības valstis, jo sagaidāms, ka šī iespaidīgā vienošanās 
tirdzniecības jomā veidos globālās tirdzniecības noteikumus un noteiks jaunus standartus; 
prasa Komisijai pasūtīt neatkarīgu pētījumu par TTIP ietekmi uz jaunattīstības valstīm un 
turpmākajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kad TTIP noteikumi būs kļuvuši skaidrāki, 
jo sarunu mandāta formulējums ir tik vispārīgs, ka iespējamo plašāko ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm pagaidām ir grūti paredzēt;

3. aicina Komisiju ņemt vērā, ka TTIP atšķirīgi ietekmēs jaunattīstības valstis atkarībā no to 
ekonomikas struktūras un pašreizējām tirdzniecības attiecībām; aicina Komisiju ņemt vērā 
arī to, ka lielākā daļa jaunattīstības valstu tādā vai citādā mērā gūst labumu no ES un ASV 
piedāvātajām tarifa preferencēm; aicina Komisiju pastiprināt dialogu ar jaunattīstības 
valstīm, lai novērtētu TTIP ietekmi, un ņemt vērā iespējamo preferenču samazinājuma 
risku un ar to saistītās izmaiņas tirdzniecības un ieguldījumu plūsmās vairākās 
jaunattīstības valstīs;

4. aicina Komisiju dialogā ar jaunattīstības valstīm uzsvērt TTIP potenciālu pavērt 
jaunattīstības valstīm jaunas iespējas globālajā tirdzniecībā, ko radītu lielāka izaugsme un 
pieprasījums pēc eksporta precēm gan ES, gan ASV, kā arī zemākas tirdzniecības 
izmaksas, jo būtu jāpielāgojas tikai vienam noteikumu un standartu kopumam, lai iegūtu 
piekļuvi abiem tirgiem; ierosina Komisijai panākt, lai tiktu mazinātas atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas (īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem), un atbalstīt 
iniciatīvas, kuras veicina jaunattīstības valstu iekļaušanu globālajā vērtības veidošanas 
ķēdē, izmantojot piemērotus attīstības instrumentus;

5. aicina Komisiju sniegt jaunattīstības valstīm politisku atbalstu un tehnisku palīdzību 
spēcīgākas reģionālās integrācijas un tirdzniecības apgabalu veidošanā, un izmantot 
taisnīgāku pieeju sarunās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, kuru mērķis ir 
izveidot drošu pamatu tirdzniecības un ieguldījumu plūsmām starp ES un ĀKK valstīm;

6. mudina Komisiju nodrošināt, ka TTIP nemazinās PTO nozīmi un veicinās taisnīgu un 
ilgtspējīgu pasaules tirdzniecības sistēmu, vienlaikus pievēršot vajadzīgo uzmanību 
jaunattīstības valstīm svarīgiem jautājumiem, piemēram, pārtikas nodrošinājumam, 
lauksaimniecības subsīdijām un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai, pastiprinot 
centienus gūt panākumus daudzpusējos demokrātiskos forumos, īpaši PTO, kas ir ES 
izvēlētais variants, un sekmīgi noslēgt Dohas sarunu kārtu, jo tas ir labākais veids, kā 
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izveidot iekļaujošu tirdzniecības sistēmu, kura nāktu par labu visiem; aicina Komisiju 
nodrošināt arī to, ka TTIP trešajā pīlārā tiek ievēroti daudzpusējie noteikumi, jo PTO 
paredz izņēmumus jaunattīstības valstīm, īpaši saistībā ar iespējamiem eksporta 
ierobežojumiem tādās jomās kā enerģētika un piekļuve izejvielām;

7. prasa Komisijai sarunās veicināt augstākos globālos cilvēktiesību standartus, SDO 
standartus, pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, vides aizsardzību, kvalitatīvu sabiedrisko 
pakalpojumu vispārēju pieejamību, sociālo aizsardzību, publisku vispārēju veselības 
apdrošināšanu, medikamentu vispārēju pieejamību, kā arī pārtikas nekaitīgumu un 
produktu drošumu; mudina ES ieņemt jaunattīstības valstu intereses aizstāvošu nostāju;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt sarunu pārredzamību un demokrātiskumu, 
pastiprinot dialogu ar pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm.
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