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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par 
transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)
(2014/2228(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ES norādījumus sarunām par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, kurus Padome 
pieņēma 2013. gada 14. jūnijā1 un deklasificēja un publiskoja 2014. gada 9. oktobrī,

– ņemot vērā 2014. gada 26. martā notikušās ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē 
pieņemto kopīgo paziņojumu2,

– ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 26. un 27. jūnija sanāksmē pieņemtos 
secinājumus3,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja Ž.-K. Junkera 2014. gada 15. jūlija politikas 
pamatnostādnes nākamajai Komisijai "Jauns sākums Eiropai — mana programma 
nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām"4,

– ņemot vērā ASV prezidenta B. Obamas, Komisijas priekšsēdētāja Ž.-K. Junkera, 
Eiropadomes priekšsēdētāja H. Van Rompeja, Apvienotās Karalistes ministru 
prezidenta D. Kamerona, Vācijas kancleres A. Merkeles, Francijas prezidenta 
F. Olanda, Itālijas ministru prezidenta M. Renci un Spānijas ministru prezidenta 
M. Rahoja 2014. gada 16. novembra kopīgo paziņojumu saistībā ar G20 augstākā 
līmeņa sanāksmi Brisbenā (Austrālijā)5,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 21. novembra secinājumus par TTIP6,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 25. novembra paziņojumu Komisijai par 
pārredzamību sarunās par TTIP (C(2014)9052) un Komisijas 2014. gada 25. novembra 
lēmumu par informācijas publicēšanu par sanāksmēm, kas tiek rīkotas starp Komisijas 
locekļiem un organizācijām vai pašnodarbinātām personām (C(2014)9051) un tās pašas 
dienas lēmumu par informācijas publicēšanu par sanāksmēm, kas tiek rīkotas starp 
Komisijas ģenerāldirektorātiem un organizācijām vai pašnodarbinātām personām 
(C(2014)9048),

                                               
1 HYPERLINK "http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lv/pdf" 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lv/pdf
2 HYPERLINK "http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 HYPERLINK "http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/lv/pdf" 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/lv/pdf
4 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf" http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
5 HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm" 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 HYPERLINK "http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
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– ņemot vērā ES un ASV Enerģētikas padomes 2014. gada 3. decembra kopīgo 
paziņojumu1,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. janvāra ziņojumu par publisko apspriešanos 
tiešsaistē par ieguldījumu aizsardzību un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu saistībā 
ar TTIP (SWD(2015)0003),

– ņemot vērā ES rakstiskos priekšlikumus, kas iesniegti diskusijai ar ASV sarunās par 
TTIP, it īpaši tos, kurus Komisija ir deklasificējusi un publiskojusi, tai skaitā ES 
nostājas "TTIP regulatīvie jautājumi — mašīnbūves nozares"2, "Funkcionālās 
līdzvērtības pārbaudes gadījums — ierosinātā metodoloģija automobiļu regulatīvajai 
līdzvērtībai"3 un "Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa / darbs un vide — ES 
dokuments, kurā izklāstīti svarīgākie jautājumi un elementi attiecībā uz noteikumiem 
saistībā ar TTIP"4, un rakstiskos priekšlikumus par tehniskiem šķēršļiem tirdzniecībai5, 
sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem6, muitu un tirdzniecības atvieglošanu7, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)8, iespējamiem noteikumiem par 
konkurenci9, iespējamiem noteikumiem par valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, 
kuriem piešķirtas īpašas vai izņēmuma tiesības vai privilēģijas,10 iespējamiem 
noteikumiem par subsīdijām11 un strīdu izšķiršanu12, 

– ņemot vērā ECORYS 2014. gada 28. aprīļa galīgo uzsākšanas ziņojumu Komisijai 
"Tirdzniecības ilgtspējas ietekmes novērtējums, atbalstot sarunas par visaptverošu 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas 
Savienotajām Valstīm"13,

– ņemot vērā Eiropas politikas pētījumu centra (CEPS) 2014. gada aprīlī publicēto 

                                               
1 HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_lv.htm" http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-2341_lv.htm
2 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
3 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
4 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
5 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
6 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
7 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
8 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
9 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
10 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
11 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
12 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
13 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf" 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
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Eiropas Komisijas veiktā ES un ASV transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerības ietekmes novērtējuma detalizēto izvērtējumu, ko tas sagatavoja pēc 
Parlamenta pasūtījuma, 

– ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas, it īpaši 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par 
tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm1, 
2013. gada 23. maija rezolūciju par ES un ASV sarunām par tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu2, 2014. gada 12. marta rezolūciju par ASV Nacionālās drošības 
aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un 
ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām3 un 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par gada 
ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2013. gadā4,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 4. punktu un 52. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, 
Attīstības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskā komitejas, Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Konstitucionālo jautājumu komitejas un 
Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā vērienīgais nolīgums ar ASV varētu sniegt atbalstu jaunai Eiropas 
industrializācijai un palīdzēt sasniegt 2020. gada mērķi palielināt ES rūpniecības 
nozares radīto IKP no 15 % uz 20 %; tā kā tas var radīt iespējas it īpaši MVU, kurus ar 
tarifiem nesaistītie tirdzniecības šķēršļi negatīvi ietekmē vairāk nekā lielos uzņēmumus; 
tā kā nolīgums starp diviem lielākajiem ekonomikas blokiem pasaulē var radīt arī 
standartus, normas un noteikumus, kuri tiktu pieņemti vispārējā līmenī, no kā labumu 
gūtu arī trešās valstis;

B. tā kā, ņemot vērā aizvien pieaugošo savstarpējo saikni pasaules tirgos —līdz pat 40 % 
Eiropas rūpniecības izstrādājumu tiek ražoti no ievestiem augšupējiem produktiem —, 
ir izšķiroši svarīgi, lai politikas veidotāji sniegtu ievirzi minēto tirgu mijiedarbībai; tā kā 
pienācīgi tirdzniecības noteikumi ir būtiski Eiropas pievienotās vērtības radīšanai, jo 
rūpnieciskā ražošana notiek globālās vērtību ķēdēs;

C. tā kā mums nākas saskarties ar neregulētu globalizāciju un labi izstrādāts tirdzniecības 
nolīgums varētu veicināt liberalizācijas sniegto labumu izmantošanu; tā kā šādā 
nolīgumā uzmanība būtu jāpievērš ne tikai tarifu un ar tarifiem nesaistītu tirdzniecības 
šķēršļu mazināšanai, bet arī instrumentam, ar kura palīdzību aizsargāt strādniekus, 
patērētājus un vidi; tā kā stingrs un vērienīgs tirdzniecības nolīgums ir iespēja radīt 
satvaru, pastiprinot noteikumus līdz augstākajiem standartiem pasaules līmenī, lai 
nepieļautu sociālo un vides dempingu;

                                               
1 OV C 68 E, 7.3.2014., 53. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0227.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014)0230.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0009.
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D. tā kā, lai gan kopēji augsti standarti ir patērētāju interesēs, ir jāatzīmē, ka tiem ir nozīme 
arī no ekonomiskās perspektīvas, jo augstākās izmaksas, kas saistītas ar augstākiem 
standartiem, kompensē lielāki apjomradītie ietaupījumi 850 miljonu patērētāju tirgū;

E. tā kā uz daudziem ekonomiskās ietekmes pētījumiem par TTIP būtu jāraugās ar zināmu 
piesardzību, jo tie pamatojas uz izskaitļojamiem vispārējiem līdzsvara modeļiem ar ļoti 
optimistiskām prognozēm attiecībā uz ES un ASV spēju mazināt regulatīvos šķēršļus 
tirdzniecībai; tā kā ar TTIP palīdzību vien nebūs iespējams atrisināt ekonomiskās 
problēmas ES un šajā sakarībā nevajadzētu radīt nepamatotas cerības un izredzes;

F tā kā tirdzniecības nolīguma izejas punktam jābūt parasto iedzīvotāju, strādnieku un 
patērētāju labklājībai; tā kā TTIP vajadzētu būt laba minētās vajadzības apmierinoša 
tirdzniecības nolīguma paraugam;

G. tā kā iepriekš notikušo sarunu konfidenciālais raksturs izraisīja trūkumus sarunu procesa 
demokrātiskās kontroles ziņā;

H. tā kā Komisijas priekšsēdētājs Ž.-K. Junkers savās politikas pamatnostādnēs ir no jauna 
skaidri norādījis — lai gan ES un ASV var spert nozīmīgu soli uz priekšu savstarpējā 
produktu standartu atzīšanā un darbā pie transatlantiskajiem standartiem, ES neziedos 
savus standartus drošuma, veselības aizsardzības, sociālajā un datu aizsardzības jomā un 
savu kultūras dažādību, atgādinot, ka mūsu patērētās pārtikas drošums un eiropiešu 
personas datu aizsardzība nav diskutējami jautājumi;

I. tā kā Komisijas priekšsēdētājs Ž.-K. Junkers savās politikas pamatnostādnēs ir arī 
skaidri norādījis, ka viņš nepieņems to, ka tiesu jurisdikciju dalībvalstīs ierobežo īpaši 
režīmi ieguldītāju strīdu izšķiršanai; tā kā tagad, kad ir pieejami publiskās apspriešanās 
par ieguldījumu aizsardzību un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu saistībā ar TTIP 
rezultāti, visām trim Eiropas iestādēm, paturot prātā kritisku un konstruktīvu 
ieguldījumu, ir jāapsver labākais veids, kā panākt ieguldījumu aizsardzību un 
vienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem;

J. tā kā publiskajās debatēs izskanējušās daudzās kritiskās balsis liecina par to, ka TTIP 
sarunas ir jāved pārredzamākā un iesaistošākā veidā, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju 
paustās bažas; tā kā Parlaments pilnībā atbalsta gan Padomes lēmumu deklasificēt 
norādījumus par sarunu vešanu, gan Komisijas pārredzamības iniciatīvu;

K. tā kā ASV un ES sarunas notiek kopš 2013. gada jūlija, taču līdz šim nav tikusi panākta 
vienošanās par kopīgu tekstu, un tā kā tagad ir īstais laiks, lai sāktu pārdomas par 
pašreizējo stāvokli, 

1. saistībā ar notiekošajām sarunām par TTIP sniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a) attiecībā uz TTIP piemērošanas jomu un plašāko kontekstu:

i) nodrošināt, ka sarunas par TTIP noved pie pamatīga, visaptveroša, vērienīga, 
līdzsvarota un augstus standartus ietveroša tirdzniecības nolīguma, kas veicinātu 
ilgtspējīgu izaugsmi, atbalstītu augstas kvalitātes darbvietu izveidi Eiropas 
strādniekiem, tiešā veidā sniegtu labumu Eiropas iedzīvotājiem, palielinātu 
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starptautisko konkurenci un sniegtu jaunas iespējas ES uzņēmumiem, it īpaši 
MVU; nolīguma saturs ir svarīgāks nekā sarunu norises ātrums;

ii) uzsvaru likt uz to, lai visas trīs galvenās TTIP sarunu jomas — abpusējas 
piekļuves tirgum (attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, ieguldījumiem un 
publisko iepirkumu visos valdības līmeņos) vērienīga uzlabošana, ar tarifiem 
nesaistītu tirdzniecības šķēršļu mazināšana un regulatīvo režīmu atbilstības 
palielināšana, un vispārēju noteikumu izstrāde, lai varētu risināt kopīgus ar 
globālo tirdzniecību saistītus problēmjautājumus un izmantot iespējas, — tiktu 
iekļautas visaptverošā paketē; TTIP vajadzētu būt vērienīgai un saistošai visos 
valdības līmeņos abās Atlantijas okeāna pusēs, nolīgumam būtu jānoved pie 
ilgstošas patiesas abpusējas tirgus atvērtības un tirdzniecības atvieglošanas uz 
vietas, un tās sagatavošanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš strukturāliem 
līdzekļiem, ar ko panākt ciešāku transatlantisko sadarbību, vienlaikus saglabājot 
regulatīvos standartus un nepieļaujot sociālo un ar vidi saistīto dempingu;

iii) paturēt prātā to, cik stratēģiski liela nozīme ir ES un ASV ekonomiskajām 
attiecībām kopumā un it īpaši TTIP, arī kā iespējai veicināt ES un ASV kopīgos 
ļoti svarīgos principus un vērtības un izstrādāt kopējas pieejas globālajai 
tirdzniecībai, ieguldījumiem un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, tādiem kā 
augsti standarti, normas un noteikumi, lai radītu plašāku transatlantisko redzējumu 
un noteiktu stratēģisko mērķu vispārēju kopumu;

iv) it īpaši ņemot vērā nesenās pozitīvās norises Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
(PTO), nodrošināt, ka nolīgums ar ASV kalpo par līdzekli ceļā uz plašākām 
tirdzniecības sarunām un netiek uzskatīts par alternatīvu PTO procesam; divpusēji 
tirdzniecības nolīgumi vienmēr ir tikai otrā labākā izvēles iespēja, un tie nedrīkst 
kavēt uzlabojumus daudzpusējā līmenī;

b) attiecībā uz piekļuvi tirgum:

i) nodrošināt, ka piekļuves tirgum piedāvājumi dažādās jomās ir vienlīdz vērienīgi 
un atspoguļo abu pušu cerības, jo piekļuve rūpniecības preču, lauksaimniecības 
izstrādājumu, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tirgum ir vienlīdz svarīga visos 
gadījumos un ir nepieciešams līdzsvars starp dažādajiem priekšlikumiem attiecībā 
uz minētajām jomām;

ii) par mērķi noteikt visu nodevu tarifu likvidēšanu, vienlaikus ņemot vērā abu pušu 
sensitīvos produktus;

(iii) paturēt prātā, ka pakalpojumu nozarē, piemēram, inženierijas, transporta un 
telekomunikāciju jomā, Eiropas Savienībai ir būtiskas aktīvās aizsardzības 
intereses; 

iv) uzlabot piekļuvi pakalpojumu tirgum saskaņā ar pozitīvā saraksta pieeju, saskaņā 
ar kuru tiek skaidri uzskaitīti pakalpojumi, kuru sniegšana ir jādara pieejama 
ārvalstu uzņēmumiem, un jauni pakalpojumi šajā sarakstā netiek iekļauti, 
vienlaikus nodrošinot, ka iespējamā atturēšanās no turpmākas darbības klauzula 
un t. s. sprūdrata klauzula, kas nosaka, ka līgumā paredzētās pušu tiesības tiek 
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pielāgotas atkarībā no jau izpildītajiem līguma nosacījumiem, tiek piemērotas 
tikai nediskriminējošiem noteikumiem un pieļauj pietiekamu elastīgumu, lai 
attiecībā uz pakalpojumiem varētu atjaunot publisku kontroli;

v) sarunās jēgpilni apspriest pašreizējos ASV ierobežojumus attiecībā uz tiem jūras 
un gaisa satiksmes pakalpojumiem, kurus sniedz Eiropas uzņēmumi, tostarp 
saistībā ar ārvalstu īpašumtiesībām uz aviosabiedrībām un savstarpīgumu 
kabotāžas, kā arī jūras kravu pārbaudes jomā;

vi) nodrošināt atbilstošu izņēmuma statusu sensitīviem pakalpojumiem, piemēram, 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (tostarp 
ūdensapgādei, veselības aizsardzībai, sociālajai aizsardzībai un izglītībai), 
paredzot valsts un vietējām iestādēm pietiekamu rīcības brīvību pieņemt tiesību 
aktus sabiedrības interesēs; šajā sakarībā ļoti noderīga būtu kopīga deklarācija, kas 
atspoguļotu sarunās iesaistīto pušu skaidru apņemšanos minētās nozares sarunās 
neietvert;

vii) sarunas par piekļuvi finanšu pakalpojumu tirgum apvienot ar finanšu regulējuma 
konverģenci visaugstākajā līmenī, lai atbalstītu finanšu krīžu novēršanai 
nepieciešamā regulējuma ieviešanu un pašreizējos sadarbības centienus citos 
starptautiskos forumos, piemēram, Bāzeles Banku uzraudzības komitejā;

viii) nodrošināt, ka datu plūsmu liberalizācija, it īpaši e-komercijas un finanšu 
pakalpojumu jomā, neapdraud ES acquis personas datu aizsardzības jomā; 
nodrošināt, ka netiek uzņemtas nekādas saistības attiecībā uz datu plūsmām, pirms 
nav pieņemti Eiropas līmeņa tiesību akti datu aizsardzības jomā;

ix) nodrošināt, ka tiek pienācīgi ievērotas Eiropas konkurences tiesības, it īpaši 
digitālajā pasaulē; 

x) paturēt prātā, ka ar minēto nolīgumu nevajadzētu uzņemties risku apdraudēt 
Savienības kultūras un valodu daudzveidību, tostarp audiovizuālajā un kultūras 
pakalpojumu nozarē, un ka sarunu temati neietver pašreizējos un turpmākos 
noteikumus un politikas virzienus kultūras nozares atbalstam, it īpaši digitālajā 
pasaulē;

xi) nodrošināt, ka tiek ņemta vērā neatbilstība publiskā iepirkuma tirgu atvērtībā abās 
Atlantijas okeāna pusēs un Eiropas uzņēmumu lielā ieinteresētība iegūt piekļuvi 
publiskā iepirkuma līgumiem ASV gan federālā, gan pavalstu līmenī, piemēram, 
attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem, satiksmes infrastruktūru, kā arī precēm 
un pakalpojumiem, vienlaikus abām pusēm ievērojot ilgtspējas kritērijus attiecībā 
uz publisko iepirkumu, cita starpā jauno ES publiskā iepirkuma un koncesijas 
paketi, kas stājas spēkā 2016. gadā;

xii) veicināt ES un ASV sadarbību starptautiskā līmenī, lai sekmētu ilgtspējas 
standartu izmantošanu attiecībā uz publisko iepirkumu, arī nesen pārskatītā 
Nolīguma par valsts iepirkumu īstenošanā;

xiii) nodrošināt, ka sarunu procesā tiek iesaistītas ASV pavalstis, lai sasniegtu 
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nozīmīgus rezultātus ASV publiskā iepirkuma līgumu atvēršanā ES uzņēmumiem;

xiv) nodrošināt, ka sarunās par izcelsmes noteikumiem par mērķi tiek noteikta ES un 
ASV pieeju saskaņošana; ņemot vērā to, ka tika noslēgtas sarunas par 
visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp ES un Kanādu, 
un iespējamo ES un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma atjaunināšanu, būs 
jāapsvēr kumulācijas iespēja un apmērs;

c) attiecībā uz šķēršļiem, kas nav saistīti ar tarifiem:

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie pasākumi un standarti, kurus nedrīkst vājināt, 
pasākumi un standarti, kuriem var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir vēlama 
savstarpēja atzīšana, pamatojoties uz kopēju augstu standartu un stingru tirgus 
uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās ir iespējama vienkārši uzlabota informācijas 
apmaiņa;

ii) sarunas par sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem un tirdzniecības tehnisko 
šķēršļu novēršanas pasākumiem balstīt uz daudzpusējo nolīgumu par sanitārajiem 
un fitosanitārajiem pasākumiem un tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru ikviena 
puse uzskata par atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvību vai 
veselību; ievērot un atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un pamatvērtības, 
piemēram, ES piesardzības principu;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības atbalstīšanu, uzlabojot informācijas apmaiņu, un 
veicināt starptautisku instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un savlaicīgu 
ieviešanu, pamatojoties uz sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, ISO
standartiem vai pieredzi, kas gūta Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par transportlīdzekļu noteikumu 
saskaņošanu (WP.29); noteikt, ka horizontālajos noteikumos par regulatīvo 
sadarbību paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā ietekmes novērtējumā līdzās 
ietekmei uz tirdzniecību un ieguldījumiem būtu jāizvērtē arī ietekme uz 
patērētājiem un vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību apsvērt ļoti piesardzīgi 
un neapdraudot likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi attiecas 
uz tirdzniecības tehniskajiem šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo slogu un 
formalitātēm un kuri ir saistīti ar pamatstandartiem un pamatnoteikumiem un 
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tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā arī 
Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES regulatīvajiem procesiem turpmākās sadarbības 
satvara izveidē, vienlaikus saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto personu 
līdzsvarotu iesaistīšanu apspriešanā, kas paredzēta regulatīva priekšlikuma 
izstrādē;

d) attiecībā uz noteikumiem:

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma jomā;

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un to 
satura, SDO darba kārtības pienācīgas nodarbinātības nodrošināšanai un svarīgāko 
starptautisko nolīgumu vides jomā ratificēšana, īstenošana un īstenošanas 
uzraudzība; noteikumu mērķim vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 
aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

v) nodrošināt, ka transatlantisko uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama informācija un 
apspriešanās saskaņā ar Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu tirdzniecības ilgtspējas ietekmes novērtējumu, 
kurā tiktu skaidri iesaistītas ieinteresētās personas un pilsoniskā sabiedrība, tiek 
izpētīta TTIP ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums neskar neviena no partneriem tiesības pārvaldīt 
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enerģijas avotu izpēti un izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts lēmums par 
izmantošanu, piemēro nediskriminācijas principu; arī piešķirot piekļuvi izejvielām 
un enerģijai uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu jābalstās uz nediskriminācijas 
principu, un ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes standarti;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un ekonomisko ieguvumu jomā;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt 
jaunas iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības par 
divkāršu sertifikāciju, tīmeklī izveidojot informācijas sistēmu par dažādajiem 
noteikumiem, ieviešot paātrinātas procedūras uz robežas vai likvidējot joprojām 
pastāvošās specifiskās tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību būtu jāizveido 
mehānismi, lai abas puses varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU līdzdalību 
transatlantiskajā tirdzniecībā, piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas pieturas 
aģentūru;

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, tostarp 
noteikumiem gan par piekļuvi tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt nediskriminējošas pieejas 
nodrošināšanai Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā otras puses teritorijā, 
vienlaikus ņemot vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu aizsardzības noteikumi aprobežojas ar noteikumiem, 
ko piemēro pēc izveides, un ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju 
un ieguldījumu aizsardzības standarti un definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana finanšu krīzes gadījumā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem tiek piemērota nediskriminējoša attieksme un 
ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās valsts 
tiesā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
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komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it īpaši sabiedrības veselības jomā;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš;

e) attiecībā uz pārredzamību, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un sabiedrības 
informēšanu:

i) turpināt uzlabot pārredzamību sarunās, iesniedzot vairāk sarunu priekšlikumu, kas 
ir pieejami plašai sabiedrībai;

ii) strādāt pie tā, lai šie pārredzamības uzlabošanas centieni sniegtu praktiskus 
rezultātus, cita starpā arī panākot jēgpilnas vienošanās ar ASV, lai uzlabotu 
pārredzamību, tostarp visu sarunu dokumentu pieejamību, nolūkā ļaut Parlamenta 
deputātiem un dalībvalstīm sagatavot konstruktīvas diskusijas ar ieinteresētajām 
personām un sabiedrību;

iii) veicināt aizvien ciešāku sadarbību ar dalībvalstīm, lai sekmētu to aktīvu 
iesaistīšanos efektīvākā informēšanā par nolīguma piemērošanas jomu un 
iespējamiem labumiem Eiropas iedzīvotājiem un lai Eiropā nodrošinātu plašas un 
uz faktiem balstītas sabiedriskās debates par TTIP nolūkā apzināt patiesās bažas, 
kas saistītas ar šo nolīgumu;

iv) sarunu procesā pastiprināt pastāvīgo un pārredzamo sadarbību ar daudz un 
dažādām ieinteresētajām personām, tostarp uzņēmumu, vides jomas, 
lauksaimniecības, patērētāju, darbaspēka un citu jomu pārstāvjiem; mudina visas 
ieinteresētās personas aktīvi piedalīties un nākt klajā ar priekšlikumiem un 
informāciju, kas ir būtiska sarunām;

f) censties vēl ciešāk sadarboties ar Parlamentu, kas turpinās cieši uzraudzīt sarunu 
procesu un sadarboties ar Komisiju, dalībvalstīm, ASV Kongresu un Administrāciju, kā 
arī ar ieinteresētajām personām abās Atlantijas okeāna pusēs, lai nodrošinātu iznākumu, 
kas sniegs labumu ES, ASV un citu valstu iedzīvotājiem;

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kas satur Eiropas Parlamenta ieteikumus, nosūtīt 
Komisijai, kā arī informācijai Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un ASV 
Administrācijai un Kongresam.
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PASKAIDROJUMS

Kad ES piedalās sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, kāds ir TTIP, Eiropas Parlaments, 
pamatojoties uz Reglamenta 108. panta 4. pantu, ir tiesīgs jebkurā sarunu posmā par šo 
nolīgumu paust savu nostāju. Referents vēlas izmantot šo iespēju, lai novērtētu pusotru gadu 
ilgušo diskusiju galvenos rezultātus un paust Parlamenta viedokli par iespējamā TTIP 
nolīguma galvenajām jomām. Tagad, kad ir apstiprināts Komisijas jaunais sastāvs un ASV ir 
beigušās termiņa vidusposma vēlēšanas, Parlamenta ziņojumam būtu jāveicina jauns sarunu 
sākums.

Šis ziņojums ir sagatavots, ņemot vērā iepriekšējā Parlamenta sasaukuma laikā pieņemtās 
rezolūcijas par sarunām par tirdzniecību un ieguldījumiem ar ASV, kuras notika 2012. gada 
oktobrī un 2013. gada maijā. Referenta mērķis ir aptvert pēc iespējas plašāku jautājumu loku 
un dot iespēju dažādu Parlamenta komiteju locekļiem sniegt pārdomātu ieguldījumu minētajā 
procesā. Parlaments pieņem galīgo lēmumu ES un trešo valstu tirdzniecības nolīgumu 
ratificēšanā — nolīgums var stāties spēkā tikai pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta piekrišana. 
Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma (ACTA) (intelektuālā īpašuma aizsardzība, cita 
starpā digitālajā jomā) noraidīšana apliecināja, ka Parlaments savu lomu tirdzniecības politikā 
uztver ļoti nopietni.

Ņemot vērā daudzās kritiskās balsis, kas izskanējušas Eiropas sabiedrībā, un vājo sabiedrības 
atbalstu apspriestajam nolīgumam, Parlaments turpinās uzstāt uz iespējami augstākas 
pārredzamības nodrošināšanu un garantēs, ka tiek pieņemts tikai labs nolīgums, proti, tāds 
nolīgums, kurā tiek ievērotas Eiropas vērtības un veicināta ilgtspējīga izaugsme un visu 
iedzīvotāju labklājība.


