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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā, ņemot vērā, ka gan Eiropas Savienībā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs efektīvi 
darbojas tiesu sistēma, šajā nolīgumā nav nepieciešams paredzēt privāto ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismus;

B. tā kā Eiropas Savienībā un ASV pastāv efektīvs valsts tiesiskais regulējums un valda 
tiesiskums;

C. tā kā uz ES iestāžu noslēgtajiem starptautiskajiem tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumiem attiecas ES garantētās tiesības un principi, ar kuriem saskaņā šīs tiesības 
Eiropas Savienībā tiek aizsargātas, piemēram, piesardzības princips, kas attiecas uz vides, 
veselības un patērētāju aizsardzību;

D. tā kā deviņas ES dalībvalstis ar ASV ir noslēgušas divpusējus ieguldījumu aizsardzības 
nolīgumus, kuri ASV uzņēmumiem dod tiesības celt prasību pret šīm dalībvalstīm, un tā 
kā daudzos divpusējos nolīgumos starp ES dalībvalstīm ir paredzētas klauzulas par 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu, taču no Regulas Nr. 912/2014 izriet, ka, paredzot 
TTIP nolīgumā ieguldījumiem veltītu nodaļu, tā aizstātu pastāvošos dalībvalstu noslēgtos
divpusējos ieguldījumu nolīgumus, pat ja tajā netiks iekļauta ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršana;

E. tā kā aplūkoto sarunu rezultātā ir iecerēts noslēgt vērienīgu nolīgumu, kas aizsargās 
Eiropas sociālās tirgus ekonomikas modeli, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības Līgumos,
un ievērojami uzlabos iedzīvotāju, patērētāju un darba ņēmēju situāciju un atvērs tirgu 
Eiropas Savienības uzņēmumiem, tostarp MVU;

F. tā kā starptautiskajiem nolīgumiem ir raksturīga juridiskā noteiktība un paredzamība un tā 
kā ir zināmi daudzi gadījumi, kad ES un citas valstis PTO ietvaros ir cēlušas prasības pret 
ASV, uzskatīdamas, ka ASV nav ievērojušas savas starptautiskās saistības;

G. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 1. pantā ir noteikts, ka „lēmumu pieņemšana ir cik 
iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem“; tā kā Līguma par Eiropas 
Savienību 10. panta 3. punktā ir noteikts, ka „[l]ēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie 
cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem“; tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. panta 10. punktu, risinot sarunas par Savienības un trešo valstu nolīgumiem 
un slēdzot šādus nolīgumus, „Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos 
procedūras posmos“; tā kā Eiropas ombuda lēmumā par pašiniciatīvas izmeklēšanas 
OI/10/2014/RA slēgšanu ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt TTIP sarunu 
pārredzamību un TTIP dokumentu pieejamību sabiedrībai,

1. sniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a. norāda, ka sarunās par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem būtu jāņem vērā 
sabiedrības paustās bažas;
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b. norāda, ka Visaptverošajā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā (CETA) iestrādātās 
reformas, kas attiecas uz ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānismiem, 
nepieļauj vienlīdzīgu attieksmi pret vietējiem un ārvalstu ieguldītājiem;

c. norāda — nodrošināt to, ka ārvalstu ieguldītājiem tiek piemērota nediskriminējoša 
attieksme un dotas vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un 
apmierināšanu, ir iespējams, neiekļaujot TTIP nolīgumā ieguldījumu aizsardzības 
standartus vai ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; pauž stingru 
pārliecību, ka nevienā TTIP nolīgumā nebūtu jāiekļauj ieguldījumu aizsardzības 
standarti vai ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānisms, jo pastāvošais 
ieguldījumu aizsardzības līmenis ES un ASV ir pilnīgi pietiekams, lai garantētu 
juridisko drošību;

d. aicina Komisiju darīt publiski pieejamas konsolidētās teksta redakcijas, kurās 
vienkopus sniegta gan ES, gan ASV nostāja attiecībā uz teksta nodaļu projektiem, 
tādējādi nodrošinot visām ieinteresētajām personām vienlīdzīgas iespējas piekļūt šai 
informācijai visos sarunu posmos;

e. norāda, ka pastāvošajos strīdu izšķiršanas mehānismos ir vērojamas būtiskas 
nepilnības gan procedūras, gan satura aspektā;

f. aicina Komisiju iebilst pret ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānisma 
iekļaušanu TTIP, ņemot vērā attīstītās tiesību sistēmas Eiropas Savienībā un ASV, kā 
arī to, ka piemērotākie instrumenti ieguldījumu strīdu risināšanai ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un valstu tiesību un tiesu sistēmu izmantošana;

g. uzsver nepieciešamību nostiprināt ES tirdzniecības politikas demokrātisko leģitimitāti; 
aicina Komisiju ņemt vērā tās rīkotās sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtās 
atbildes, it īpaši 97 % atbilžu, kurās bija iebilsts pret ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānismu;

h. aicina Komisiju nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem tiek piemērota nediskriminējoša 
attieksme un dotas vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un 
apmierināšanu, taču netiek piešķirtas lielākas tiesības kā vietējiem ieguldītājiem, un 
pretoties ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānisma iekļaušanai TTIP, jo ir 
pieejami citi instrumenti ieguldījumu aizsardzības īstenošanai, piemēram, valstī 
pastāvošie tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

i. aicina Komisiju nodrošināt, ka gadījumā, ja tiktu pieņemts strīdu izšķiršanas 
mehānisms, tā konkrētās lietās pieņemtie lēmumi neaizstās līgumslēdzēju pušu spēkā 
esošos valsts tiesību aktus vai nepadarīs tos neefektīvus un ka nākotnē pieņemtu 
tiesību aktu rezultātā iestājušās izmaiņas nevarēs kļūt par šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma priekšmetu, izņemot gadījumus, ja šādam nākotnē pieņemtam tiesību 
aktam tiktu piešķirts atpakaļejošs spēks;

j. aicina Komisiju garantēt, ka turpmākās sadarbības satvara izveidē tiks visā pilnībā 
ievērotas abās Atlantijas okeāna pusēs nostiprinājušās regulatīvās sistēmas, kā arī 
respektēta Eiropas Parlamenta loma ES lēmumu pieņemšanas procesā un tā tiesības 
kontrolēt ES regulatīvos procesus;
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k. aicina Komisiju likt sarunu partnerim skaidri saprast, ka piesardzības princips ir viens 
no Eiropas vides, veselības un patērētāju aizsardzības politikas pamatprincipiem un 
ka, pamatojoties uz to, tiek laikus un proaktīvi risinātas sarunas, lai nepieļautu risku 
cilvēku, dzīvnieku un augu veselībai un kaitējumu videi, un nodrošināt, ka sarunu 
iznākums nevājinās ES spēkā esošo piesardzības principu, it īpaši vides, veselības, 
pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības jomās;

l. aicina Komisiju nodrošināt, ka ar valstu tiesību aktu pieņemšanu arī turpmāk 
nodarbosies tikai ES leģitīmās likumdevējas iestādes, veicinot augstākos iedzīvotāju 
aizsardzības standartus, tostarp tādās jomās kā veselība un drošība, vide, patērētāju 
aizsardzība, darba ņēmēju tiesības un vispārējas nozīmes sabiedriskie pakalpojumi; 
uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt dalībvalstu suverēnās tiesības pieprasīt, lai 
sabiedriskie un kolektīvie pakalpojumi, piemēram, ūdensapgāde, veselības 
aizsardzība, izglītība, sociālā aizsardzība, kultūra un plašsaziņas līdzekļi, produktu
kvalitātes jautājumi un tiesības uz municipālo un vietējo iestāžu pašpārvaldi, netiktu 
aplūkoti TTIP sarunās; mudina Komisiju nodrošināt, ka visās ar regulatīvo sadarbību 
saistītajās procedūrās tiek pilnībā ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 
leģislatīvās kompetences absolūtā saskaņā ar ES Līgumiem un ka minētās procedūras 
tieši vai netieši nekavē Eiropas likumdošanas procesu;

m. uzsver — kamēr nedz ES dalībvalstis, nedz Eiropas Savienība nav pieņēmušas 
lēmumu par intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp autortiesību, preču zīmju un patentu 
tiesību, vispusīgu saskaņošanu, Komisijai šīs intereses nevajadzētu apspriest CETA vai 
TTIP sarunās;

n. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES un ASV, izmantojot pastāvošās starptautiskās 
struktūras, arī turpmāk apņēmīgi iesaistītos globālās daudzpusējās patentu tiesību 
saskaņošanas diskusijās, un tādēļ brīdina atturēties no mēģinājumiem paredzēt TTIP 
nolīgumā noteikumus par materiālajām patentu tiesībām, it īpaši attiecībā uz 
jautājumiem par patentspēju un pagarinājuma periodiem;

o. aicina Komisiju nodrošināt, ka TTIP sarunās tiek apspriesta arī nepieciešamība labāk 
atzīt atsevišķus ražojumus, kuru gadījumā izcelsmei ir ārkārtīgi liela nozīme, un 
saglabāt to aizsardzību; tādēļ norāda, ka ir būtiski efektīvi nodrošināt ES ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu piemērošanu, lai šos noteikumus būtu iespējams īstenot; šajā 
sakarībā aicina Komisiju nodrošināt, ka sarunu mandātā arī turpmāk netiks iekļauti 
noteikumi par kultūras precēm un pakalpojumiem, saglabājot tiem izņēmuma statusu;

p. aicina Komisiju attiecībā uz tirgus piekļuvi nodrošināt pienācīgus noteikumus par 
izņēmuma statusa piešķiršanu sensitīviem pakalpojumiem, piemēram, sabiedriskajiem 
un komunālajiem pakalpojumiem (tostarp ūdensapgādei, veselības aizsardzībai, 
sociālajai aizsardzībai un izglītībai), paredzot valsts iestādēm un vietējām pašvaldībām 
pietiekamu rīcības brīvību pieņemt tiesību aktus sabiedrības interesēs; norāda, ka, 
pamatojoties uz LESD 14. pantu un 26. protokolu, uz šiem pakalpojumiem nolīgumā 
ir jāattiecina nepārprotams izņēmums neatkarīgi no tā, kas un kādā veidā šos 
pakalpojumus sniedz un kā tie tiek finansēti; norāda, ka šajā sakarībā ļoti noderīga 
būtu kopīga deklarācija, kas atspoguļotu sarunās iesaistīto pušu nepārprotamu 
apņemšanos izslēgt minētās nozares no sarunās apspriežamo jautājumu klāsta;
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q. aicina Komisiju īpaši nodrošināt, lai noteikumos par izņēmuma statusa piemērošanu 
kultūras precēm un pakalpojumiem būtu iekļauti visi aspekti, kas nāk par labu Eiropas 
māksliniekiem un producentiem;

r. aicina Komisiju sniegt garantijas attiecībā uz to, ka kultūras precēm un 
pakalpojumiem piemērotais izņēmuma statuss attieksies arī uz izdevējdarbību;

s. norāda, ka publiskā iepirkuma jomā nedrīkst tikt apšaubīti iepirkuma sociālie un 
ekoloģiskie kritēriji un to iespējamā paplašināšana;

t. aicina Komisiju nodrošināt, ka abas līgumslēdzējas puses īpaši apņemas ievērot un 
īstenot SDO darba pamatstandartus un ESAO pamatnostādnes attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem; uzskata, ka konfliktu gadījumā efektīvi jānodrošina 
darba un sociālo standartu ievērošana;

u. uzsver, ka tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā, tiesības uz interešu pārstāvību un 
darba koplīgumu slēgšanu vai citas darba ņēmēju, vides un patērētāju aizsardzības 
tiesības nolīgumā par TTIP nekādā gadījumā nedrīkst interpretēt kā ar tarifiem 
nesaistītus tirdzniecības šķēršļus;

v. turklāt norāda, ka ir jānoraida neprecīzu definīciju lietojums CETA un TTIP tādiem 
juridiskiem terminiem kā „taisnīga un vienlīdzīga attieksme” vai „netieša
ekspropriācija”.



AD\1060239LV.doc 7/7 PE549.425v03-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 16.4.2015

Galīgais balsojums +:
–:
0:

12
11
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-
Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 
Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António 
Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Inês Cristina Zuber


