
DT\1045492LV.doc PE546.593v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

9.1.2015

DARBA DOKUMENTS

ziņojuma projekta sagatavošanai saistībā ar Parlamenta ieteikumiem Komisijai 
attiecībā uz sarunām par Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerību (TTIP)

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Bernd Lange



PE546.593v01-00 2/7 DT\1045492LV.doc

LV

IEVADS

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta Reglamenta 108. pantu, gadījumā, kad Eiropas Savienība 
risina sarunas saistībā ar starptautisku nolīgumu, piemēram, TTIP, Eiropas Parlaments ir 
tiesīgs jebkurā sarunu posmā, iesniedzot ziņojumu, paust savu nostāju par nolīgumu. 
Referents vēlas izmantot iespēju novērtēt aptuveni pusotru gadu ilgušo sarunu galvenos 
rezultātus un paust EP viedokli par iespējamā TTIP nolīguma pamatjautājumiem. Tagad, kad 
darbu ir uzsākusi jaunā Komisija un ir beigušās ASV termiņa vidusposma vēlēšanas, EP 
ziņojumam jāveicina jauns sarunu sākums.
Šis ziņojums būs turpinājums iepriekšējā Parlamenta sasaukuma laikā pieņemtajām 
rezolūcijām par tirdzniecības un ieguldījumu sarunām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 
2012. gada oktobrī un 2013. gada maijā.

1. TTIP KĀ IESPĒJAMS INSTRUMENTS ILGTSPĒJĪGAI IZAUGSMEI UN SOLIS 
PRETĪ DAUDZPUSĒJA LĪMEŅA NOTEIKUMIEM

Mēs neapšaubāmi dzīvojam globālā pasaulē, kura arvien vairāk satuvinās. Nav noliedzama 
globālo tirgu savstarpējās saistības palielināšanās. To uzskatāmi atspoguļo fakts, ka līdz pat 
40 % no Eiropas rūpniecības precēm tiek ražotas no importētiem pakārtotajiem ražojumiem. 
Tā kā arvien vairāk preču un pakalpojumu tiek tirgoti ārpus valsts un ieguldījumi tiek veikti 
ārvalstīs, politikas veidotājiem ir būtiski konfigurēt veidu, kā tirgi mijiedarbojas, un izveidot 
struktūru šiem ik dienas notiekošajiem sarežģītajiem procesiem un mijiedarbībām. ES 
tirdzniecības politikai var būt nozīmīga loma ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes atbalstīšanā 
Eiropas Savienībā un ārpus tās, kā arī labu un stabilu darbavietu radīšanā, taču ir jābūt 
atbilstoši noteiktām robežām. Pienācīgi tirdzniecības noteikumi ir būtiski Eiropas 
pievienotajai vērtībai, jo rūpnieciskā ražošana notiek globālās pievienotās vērtības ķēdēs. 
Iespējamais nolīgums ar ASV varētu sniegt atbalstu Eiropas reindustrializācijai un palīdzēt 
palielināt 2020. gada mērķi attiecībā uz ES rūpniecības radīto IKP no 15 % uz 20 %. Tas var 
radīt iespējas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri vairāk nekā lielie uzņēmumi 
saskaras ar šķēršļiem, kas nav saistīti ar tarifiem. Nolīgums starp diviem lielākajiem 
ekonomiskajiem blokiem pasaulē var radīt arī standartus, normas un noteikumus, kas tiks 
pieņemti globālā līmenī. Tas ir izdevīgi pat trešām valstīm. 
Tomēr ir arī skaidrs, ka TTIP nebūs ES ekonomisko problēmu atrisinājums, un nevajadzētu 
šajā saistībā viest viltus cerības un gaidas. Tikai ar dažādu ES makroekonomikas politikas 
virzienu palīdzību tiks atrisināta ekonomikas krīze un panākta ilgtspējīga attīstība Eiropas 
Savienībā.
Skaidri jānorāda arī tas, ka divpusēji tirdzniecības nolīgumi, piemēram, iespējamais TTIP, var 
būt tikai otrā labākā iespēja aiz daudzpusēja līmeņa nolīgumiem. Jo īpaši, ņemot vērā nesenās 
pozitīvās norises Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), jānodrošina, ka nolīgums ar 
ASV kalpos par soli pretī plašākām tirdzniecības sarunām un tas netiks uzskatīts par 
alternatīvu PTO procesam.

2. GLOBALIZĀCIJAS LABAJĀ PUSĒ

Mēs saskaramies ar neregulētu globalizāciju. Globalizācija netiek atbilstoši vadīta. Neregulēta 
globalizācija ietver nekontrolētu un pēc iespējas zemāku standartu noteikšanu. Tarifu 
samazināšana vien un ar tarifiem nesaistītu šķēršļu un noteikumu likvidēšana nav pareizais 
virziens. Taču labs tirdzniecības nolīgums varētu būt risinājums, lai atrastos globalizācijas 
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labajā pusē. Mums ir jāveicina ilgtspējīga izaugsme, taču vienlaikus jāaizsargā darba ņēmēji, 
patērētāji un vide. Mēs varētu radīt tiesisku regulējumu, pastiprinot noteikumus ar 
augstākajiem standartiem globālā līmenī, lai izslēgtu sociālā un vides dempinga iespēju. 
Pirmkārt un galvenokārt ir jānodrošina, ka tirdzniecības politika kalpo iedzīvotāju, patērētāju 
un darba ņēmēju interesēm. Parasto iedzīvotāju labklājībai jākļūst par tirdzniecības nolīguma 
standartu. TTIP jābūt laba tirdzniecības nolīguma paraugam, kas nodrošina šīs prasības. 
Turklāt, ja sarunas par TTIP ir slepenas, nav iespējams demokrātiskā procesā nodrošināt 
savstarpēju kontroli un varas līdzsvaru („checks and balances”), lai garantētu paredzēto 
iznākumu.

3. PĀRREDZAMĪBA UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Lielais kritisko viedokļu skaits publiskajās debatēs ir parādījis, ka TTIP sarunas ir 
nepieciešams veikt pārredzamākā un iesaistošākā veidā, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju 
paustās bažas. EP pilnībā atbalsta Padomes lēmumu deklasificēt sarunu norādes un Eiropas 
Komisijas pārredzamības iniciatīvu, kura tagad būs jāpārvērš nozīmīgos praktiskos rezultātos. 
Vienlīdz svarīga ir dalībvalstu līdzdalība, lai nodrošinātu plašas, uz faktiem balstītas publiskās 
debates par TTIP Eiropā. Šādas debates ir būtiskas, lai izpētītu faktiskās izredzes un bažas, 
kas saistītas ar nolīgumu. EP atbalsta arī Komisijas pastāvīgos centienus uzlabot 
pārredzamību sarunās, iesniedzot lielāku skaitu sarunu priekšlikumu, kas pieejami plašai 
sabiedrībai, un cer, ka pēc dažādām sarunu kārtām sabiedrībai būs pieejami vēl vairāk 
dokumenti.

Eiropas Parlaments turpinās cieši uzraudzīt sarunu procesu un sadarbosies ar Komisiju, 
dalībvalstīm, ASV Kongresu un administrāciju, kā arī ieinteresētajām pusēm abās Atlantijas 
okeāna pusēs, lai nodrošinātu iznākumu, kas sniegs labumu iedzīvotājiem ES, ASV un citviet.
Eiropas Parlamentam būs jāsniedz sava piekrišana nolīgumam — bez šādas piekrišanas 
nolīgums nevar stāties spēkā. Tādēļ Eiropas Komisijai tiek ieteikts ņemt vērā nostājas.

4. IESPĒJAMĀ NOLĪGUMA DARBĪBAS JOMA

TTIP sarunas ietver sarunas trīs galvenajās jomās: piekļuve tirgum (precēm, pakalpojumiem 
un iepirkumiem), ar tarifiem nesaistīti šķēršļi, kā arī regulatīvā sadarbība un noteikumi. Visas 
šīs jomas ir vienlīdz svarīgas iekļaušanai visaptverošā paketē, kam jābūt abu sarunā iesaistīto 
pušu mērķim. Lai sarunās panāktu jaunu attīstību, nepieciešams TTIP sarunu jauns sākums, 
ņemot vērā līdz šim sasniegto. 

4.1. PIEKĻUVE TIRGUM

Neraugoties uz ļoti zemajiem tarifu līmeņiem abās Atlantijas okeāna pusēs, TTIP piekļuves 
tirgum komponents ir ļoti svarīgs, ņemot vērā lielo tirdzniecības apmēru starp ES un ASV un 
nelielo skaitu augsto tarifu, kas turpina pastāvēt.  Sarunu mērķim būtu jābūt visu nodevu 
tarifu likvidēšanai, vienlaikus respektējot sensitīvos produktus, uz kuriem varētu attiekties 
ilgāki termiņi nodevu tarifu vai tarifa likmes kvotu likvidēšanai. Piekļuve tirgum attiecībā uz 
rūpniecības precēm, lauksaimniecības produktiem, pakalpojumiem un publisko iepirkumu ir 
vienlīdz svarīga, un ir jābūt līdzsvaram starp dažādiem priekšlikumiem šajās jomās. Ir 
jānodrošina, ka piedāvājumi piekļuvei tirgum dažādās jomās ir vienlīdz vērienīgi un atspoguļo 
abu pušu gaidas.
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Attiecībā uz pakalpojumiem ir svarīgi atzīmēt, ka ES un ASV ir izvēlējušās izmantot 
„hibrīdpieeju”, kas ir līdzīga pieejai, kura tika izmantota daudzpusēja nolīguma par 
pakalpojumiem sarunās. Tā nav tradicionālā ES pieeja attiecībā uz pakalpojumu liberalizāciju 
divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos.
Pakalpojumi ir nozīmīga ES ekonomikas daļa, un daudzas darbavietas ir atkarīgas no 
pakalpojumu eksporta un importa, tāpēc nav šaubu, ka Eiropas Savienībai ir būtiskas 
aizstāvības intereses pakalpojumu nozarē, piemēram, inženierijas, transporta vai telesakaru 
pakalpojumu jomā. Taču ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstošu izņēmuma situāciju attiecībā uz 
sensitīvajiem pakalpojumiem, piemēram, sabiedriskajiem pakalpojumiem un komunālajiem 
pakalpojumiem, sniedzot valsts un vietējām varas iestādēm pietiekamu rīcības brīvību izdot 
tiesību aktus sabiedrības interesēs.  Šajā saistībā ļoti noderīga būtu vienota deklarācija, kurā 
atspoguļota sarunās iesaistīto pušu skaidra apņemšanās neietvert šīs nozares sarunās.

Sarunas par piekļuvi tirgum saistībā ar finanšu pakalpojumiem jāapvieno ar konverģenci 
finanšu regulējumā, lai atbalstītu pastāvīgos sadarbības centienus citos starptautiskos forumos, 
piemēram, Bāzeles Banku uzraudzības komitejā.

Izcelsmes noteikumi ir nozīmīga daļa visās sarunās par piekļuvi tirgum. Sarunu par izcelsmes 
noteikumiem mērķim ir jābūt ES un ASV pieeju saskaņošanai ar izcelsmes noteikumiem. Šajā 
saistībā par labu piemēru var kalpot visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums 
(CETA). Ņemot vērā CETA noslēgšanu un iespējamo ES un Meksikas brīvās tirdzniecības
nolīguma atjaunināšanu, būs nepieciešams apsvērt kumulācijas iespēju un apmēru. 

4.1.1. PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Publiskais iepirkums ir būtiska ekonomiskās darbības daļa gan ES, gan ASV. ES publiskā 
iepirkuma tirgus ir viens no atvērtākajiem pasaulē, nodrošinot, ka uzņēmumi no trešām 
valstīm var iesniegt piedāvājumus Eiropas līgumiem. Tā vietā, lai radītu jaunus šķēršļus ar 
mērķi aizsargāt ES tirgu, TTIP varētu kalpot par līdzekli, lai īstenotu plānu transatlantisku 
publiskā iepirkuma tirgu tālejošai liberalizācijai. 
Tādēļ TTIP ir jānodrošina, ka tiek ņemta vērā Eiropas uzņēmumu milzīgā ieinteresētība 
attiecībā uz piekļuves iegūšanu publiskā iepirkuma līgumiem, piemēram, saistībā ar būvdarbu 
pakalpojumiem, satiksmes infrastruktūru, kā arī precēm un pakalpojumiem. Tā neapšaubāmi 
būs visaptverošā nolīguma izšķiroša daļa. 
Šajā saistībā būs ļoti svarīgi nodrošināt, ka sarunu procesā tiek iesaistītas federālās valstis, lai 
panāktu nozīmīgus rezultātus attiecībā uz ASV publiskā iepirkuma līgumu atvēršanu ES 
uzņēmumiem.  Tādēļ ar nožēlu nākas secināt, ka līdz šim, šķiet, nav panākts reāls progress 
šajā sarunu jomā.
ES brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN), piemēram, CETA, panāktie rezultāti sniedz labu 
piemēru attiecībā uz visaptverošas publiskā iepirkuma sadaļas apmēru un detalizēto veidu.

4.1.2. LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības nozares ES un ASV ievērojami atšķiras daudzās jomās, piemēram, 
patērētāju veselības aspekti, ĢMO un gaļa, kas iegūta no dzīvniekiem, kurus baro ar 
hormoniem. Lai arī kāds būtu sarunu rezultāts, ir jāievēro un jāaizstāv abu pušu jutīgie 
jautājumi un pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības princips. CETA sarunu rezultāts 
parāda, ka ir iespējams līdzsvarots un abpusēji izdevīgs iznākums šajā to sarunu jomā, kas 
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notiek starp valstīm ar dažādām pieejām pārtikas nekaitīguma standartiem.

4.1.3. ENERĢIJA UN IZEJVIELAS

Topošajā TTIP nolīgumā būtu jālikvidē visi esošie enerģijas eksporta ierobežojumi, kas 
pastāv starp abiem tirdzniecības partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas avotu diversifikāciju. 
Partnerība, kas ir tik stabila kā transatlantiskā partnerība, sniedz iespēju abiem partneriem 
iegūt uzticamu enerģijas avotu. 
Līgums nemainīs katra partnera tiesības pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un izmantošanu, taču, 
kad tiks izlemts par izmantošanu, būs jānodrošina nediskriminācija. Uzņēmumiem no ES vai 
ASV ir arī jānodrošina nediskriminējoša piekļuve izejvielām un enerģijai.
TTIP būtu arī jāatbalsta videi nekaitīgu preču un pakalpojumu izmantošana un veicināšana, 
tādējādi izmantojot transatlantisko ekonomisko piedāvājumu ievērojamo potenciālu attiecībā 
uz vides un ekonomiskajiem ieguvumiem.
TTIP varētu kalpot par forumu vienotu enerģijas ražošanas standartu izstrādei, vienmēr 
paturot prātā un ievērojot abu pušu esošos standartus.

4.2. REGULATĪVĀ SADARBĪBA UN AR TARIFIEM NESAISTĪTI ŠĶĒRŠĻI

Regulatīvā sadarbība un ar tarifiem nesaistītu šķēršļu likvidēšana ir sarunu joma, kurā 
iespējams panākt lielākos ieguvumus attiecībā uz tirdzniecības plūsmu pieaugumu. Taču 
regulatīvā sadarbība nekādā mērā nedrīkst grozīt esošos aizsardzības līmeņus attiecībā uz 
veselību un drošību, patērētājiem, darba ņēmējiem, vides tiesību aktiem un kultūras 
daudzveidību, kas pastāv ES, kā tas vairākkārt tika norādīts priekšsēdētāja J. C. Juncker 
politikas pamatnostādnēs. Abām sarunās iesaistītajām pusēm ir jānosaka un jābūt skaidrībā 
par to, kuri noteikumi ir būtiski, kuros no tiem nevar piekāpties un kuros noteikumos var 
samazināt birokrātisko slogu. Jābūt konkrētām saistībām attiecībā uz to, kādos gadījumos ir 
iespējama saskaņošana, kādos sasvstarpēja atzīšana un kādos tikai informēšana. Šķiet, ka, 
piemēram, automobiļu nozarē, pastāv liela iespēja atvērt jaunas tirdzniecības iespējas, taču tas 
jārisina uzmanīgi un var nebūt iespējams attiecībā uz visām nozarēm un tehniskiem 
pasākumiem. Ir jāņem vērā faktisko sarunu kārtu rezultāti. Viens no rezultātiem, piemēram, ir 
fakts, ka ķīmijas nozarē nav iespējama savstarpēja atzīšana vai saskaņošana.
Gan attiecībā uz tirdzniecības tehnisko šķēršļu (TBT) pasākumiem, gan sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem (SPS) sarunas jāveido uz daudzpusēju SPS un TBT nolīgumu 
pamatprincipiem.  Sarunās par SPS būtu jāņem vērā abu pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā 
ar līmeni, kuru tā uzskata par atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai 
veselību. Attiecībā uz ES piesardzības principu nevajadzētu piekāpties.
Sarunas par abām sadaļām jāīsteno ar mērķi uzlabot pārredzamību un atklātību, nostiprināt 
sadarbību starp regulatoriem un (attiecībā uz TBT) nostiprināt sadarbību starptautisko 
standartu noteikšanas iestādēs.
Līdztekus sarunām par TBT un SPS sarunas par regulatīvajiem jautājumiem būs vērstas arī uz 
vairākām pārnozaru disciplīnām saistībā ar regulatīvo atbilstību un pārredzamību, ieskaitot 
sākotnējas apspriedes, ietekmes novērtējumu izmantošanu un labu regulatīvo praksi. 
Regulatīvā atbilstība ietilpst pašas Komisijas darba programmā par labāku likumdošanas 
procesu, un varētu tikt veidotas sinerģijas starp TTIP sarunām un ES līmeņa pārdomām par 
„labāku regulējumu”. Šajā saistībā ir ļoti svarīgi pilnībā ievērot Eiropas Parlamenta lomu ES 
lēmumu pieņemšanas procesā un tā demokrātisko uzraudzību pār ES regulatīvajiem 
procesiem. Vienlaikus ir jābūt vērīgiem attiecībā uz ieinteresēto pušu līdzsvarotu iesaistīšanos 
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šajos regulatīvajos procesos.

Ar šādām pašām bažām būs jāsaskaras, arī strādājot ar t. s. TTIP darba kārtību, kuras mērķis 
ir nodrošināt institucionālu pamatu turpmākai sadarbībai. 

Nozaru iniciatīvas saistībā ar regulatīvo sadarbību, ķīmiskām vielām, zālēm un kosmētiku var 
sniegt nozīmīgas papildu iespējas nevajadzīgo ar tarifiem nesaistīto šķēršļu likvidēšanai un 
jaunu tirgus piekļuves iespēju radīšanai. Tomēr arī šajās jomās ir jāievēro liela piesardzība 
attiecībā uz regulatīvo sadarbību, lai neietekmētu katras puses suverēnās tiesības regulēt 
(piemēram, klīnisko pētījumu, pārtikas nekaitīguma, ķīmisko vielu marķēšanas jomā).

4.3. NOTEIKUMI

4.3.1. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Intelektuālā īpašuma tiesības ir gan ES, gan ASV uz zināšanām balstītās ekonomikas 
stūrakmens, tādēļ ir būtiski TTIP ietvert vērienīgu IĪT sadaļu.
Ņemot vērā gan ES, gan ASV patentu augstā līmeņa aizsardzību (datu ekskluzivitāte, patenta 
nosacījumu atjaunošana), TTIP nolīguma IĪT sadaļā jāatspoguļo ES un ASV visvērienīgākie 
BTN noteikumi šajā jomā, vienlaikus turpinot apstiprināt pastāvošos elastīgos jautājumus 
Līgumā par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPS), jo īpaši 
sabiedrības veselības jomā.
Eiropas Savienības IĪT sadaļā nebūtu jāietver noteikumi (piemēram, kriminālsankcijas), kurus 
Eiropas Parlaments iepriekš noraidīja.
Vērienīgajā intelektuālā īpašuma tiesību sadaļā jānodrošina arī Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu uzlabota aizsardzība un atzīšana. Šajā saistībā par labu piemēru var kalpot 
visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA).

4.3.2. IEGULDĪJUMU LIBERALIZĀCIJA UN IEGULDĪJUMU AIZSARDZĪBA

Topošajā TTIP nolīgumā jāiekļauj visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, ietverot gan 
noteikumus par ieguldījumu liberalizāciju, gan ieguldījumu aizsardzību. Ieguldījumu 
liberalizācijas sadaļas mērķim ir jābūt nodrošināt nediskriminējošu attieksmi Eiropas un 
Amerikas uzņēmumu izveidošanai vienai otras puses teritorijā un pēc iespējas novērst 
pastāvošos ierobežojumus, kuriem ir šāda ietekme, vienlaikus ņemot vērā atsevišķu specifisku 
nozaru sensitīvo dabu. 
Ieguldījumu aizsardzības noteikumiem jāaprobežojas ar noteikumiem, kas piemērojami pēc 
izveidošanas, un cita starpā jāpievēršas nediskriminācijai, taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei, 
kā arī netiešas/tiešas ekspropriācijas kompensācijai.
Ņemot vērā ES un ASV izstrādātās tiesību sistēmas, starpvalstu strīdu izšķiršanas mehānisms 
un vēršanās valstu tiesās ir piemērotākie instrumenti ieguldījumu strīdu risināšanā. 
Ja TTIP tiks iekļauti ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (IVSI) noteikumi, ir skaidrs, ka 
būs nepieciešamas pašreizējā modeļa turpmākas reformas, lai izvairītos no problēmām, kas 
radušās saistībā ar spēkā esošo brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) un divpusējo ieguldījumu 
līgumu (DIL) noteikumiem. Tagad, kad ir pieejami sabiedriskās apspriešanas rezultāti, ir 
vajadzīgs pārdomu process par nepieciešamajām reformām trīs Eiropas iestādēs un starp tām. 
Jānodrošina, ka ieguldītāji no ārvalstīm netiek diskriminēti un tiem tiek sniegta taisnīga 
iespēja meklēt un panākt sūdzību risinājumu. To var sasniegt, TTIP neiekļaujot IVSI 
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noteikumus. 

4.3.3. TIRDZNIECĪBA UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA 

Dažādi apspriestie sarunu temati liecina par ļoti vērienīgu ekonomisko programmu. TTIP 
jābūt tikpat vērienīgam arī attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējīgas attīstības sadaļas 
mērķim ir jābūt Starptautiskā Darba biroja (ILO) astoņu pamatkonvenciju un starptautisku 
vides pamatnolīgumu pilnīgai un efektīvai ratifikācijai un ieviešanai. Noteikumu mērķim ir 
jābūt darba un vides standartu aizsardzības līmeņu uzlabošanai. Vērienīgajā tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā jāietver arī noteikumi par korporatīvo sociālo atbildību un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.
Darba un vides standarti nedrīkst aprobežoties tikai ar tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, bet tie ir vienlīdz jāiekļauj arī citās nolīguma jomās, piemēram, ieguldījumos, 
pakalpojumu tirdzniecībā, regulatīvā sadarbībā un publiskajā iepirkumā.

Jāpanāk, ka darba un vides standarti kļūst izpildāmāki, pamatojoties uz ES un Korejas BTN 
labo pieredzi, kā arī labām un efektīvām praksēm ASV brīvās tirdzniecības nolīgumos un 
valsts tiesību aktos.

Jāizvērtē TTIP ekonomiskā, sociālā un vides ietekme, veicot pilnīgu ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumu ar skaidru pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.

4.4. NEAPSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

Eiropas Parlaments uzskata, ka dažas noteikumu jomas nav apspriežamas. ES ir īpaša tradīcija 
sargāt Savienības un tās dalībvalstu kultūras un valodu daudzveidību. Sarunās netiek 
apspriesti spēkā esošie un turpmākie noteikumi un politikas virzieni, kas atbalsta kultūras 
nozari, jo īpaši digitālajā pasaulē. 
ES ir arī paša tradīcija sabiedrisko pakalpojumu organizēšanā. Sarunās netiek sniegta rīcības 
iespēja attiecībā uz šo jautājumu. Nav pieņemamas nekādas darbības, kas apdraud valsts 
iestāžu spēju veikt pārvaldi sabiedrības interesēs vai nodrošināt pakalpojumus. Mēs vēlamies 
nodrošināt savu vispārējās nozīmes pakalpojumu aizsardzību.

5. DEMOKRĀTISKĀ APZIŅA

Eiropas Parlaments pieņem galīgo lēmumu tirdzniecības nolīgumu starp ES un trešām valstīm 
ratifikācijā. Nolīgums var stāties spēkā tikai ar EP piekrišanu. Viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīguma (ACTA) noraidīšana (intelektuālā īpašuma aizsardzība digitālajā sfērā) 
ir apliecinājusi, ka Eiropas Parlaments savu lomu tirdzniecības politikā uztver ļoti nopietni. 
Ņemot vērā apjomīgo Eiropas sabiedrības pausto kritiku un sarunās ietvertā nolīguma pasīvo 
pieņemšanu sabiedrībā, Eiropas Parlaments turpinās uzstāt uz iespējami augstāko 
pārredzamības līmeni un nodrošinās, ka tiek pieņemts tikai labs nolīgums — tāds nolīgums, 
kurā tiek ievērotas Eiropas vērtības, veicināta ilgtspējīga izaugsme un sniegts ieguldījums 
visu iedzīvotāju labklājībā.


