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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu politiskajām 
prioritātēm laikā, kad samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, ka ES sadarbībai ar 
privāto sektoru attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES kopējā 
tirdzniecības politikā ir jāņem vērā attīstības politikas saskaņotības princips, un uzskata, 
ka uz šo principu ir skaidri jāatsaucas visos ES tirdzniecības un investīciju nolīgumos;

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā finansējuma piesaistīšanai oficiālajai attīstības 
palīdzībai (OAP), ir izrādījusies neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, pārskatatbildību, līdzatbildību, saskaņošanu ar valsts 
prioritātēm, parāda atmaksājamību un līdz ar to attīstības jomas ietekmi;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir jāievēro to 
politikas telpa tā, ka tiek saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē kvalitatīvu un 
pienācīgu darbvietu radīšanu vietējās ražošanas un lauksaimniecības pārstrādes nozarēs, 
kuras ir iespējamās lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, rūpniecības izaugsmes un 
dažādošanas nodrošinātājas un nozīmīgs elements ekonomikas un sabiedrības 
modernizācijā;

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu valstu attīstības stratēģijas, kas veido privātā sektora 
ieguldījumu attīstībā, stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus 
un vietējo publisko iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā attīstībā un kas var stiprināt 
jaunattīstības valstu spējas uzlabot iekšzemes ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu jomā 
un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un preču cenu svārstības, 
kuras apdraud piekļuvi vērtību ķēdēm;

6. aicina pārskatīt spēkā esošos tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai identificētu jomas, 
īpaši noteikumus par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var negatīvi ietekmēt attīstību;

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt iniciatīvas atbildīgai kalnrūpniecībai, mežizstrādei un 
preču racionālai iegādei, kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās piegādes ķēdēs un uzlabot 
produktu un procesu aprites cikla analīzi saistībā ar vides un sociālajiem apsvērumiem;

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir jāveicina laba pārvaldība, izmantojot saistošu 
regulējumu, kas nodrošina, ka ES uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām jaunattīstības 
valstīs attiecībā uz standartiem, kuri skar cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, pienācīgu 
darbu, arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo aizsardzību, publisku un vispārēju veselības 
apdrošināšanu, vispārēju piekļuvi zālēm un pārtikas un preču nekaitīgumu.


