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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā 2013. gada 14. jūnija norādījumus sarunām par transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību (TTIP) starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām 
Valstīm,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 206. un 207. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas — 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 un 2014. gada 12. marta rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras 
novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES 
pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par gada ziņojumu par Eiropas 
ombuda darbību 2013. gadā,

– ņemot vērā lūgumrakstus Nr. 1221/2013, 1635/2013, 1960/2013, 2694/2013, 2721/2013, 
2859/2013, 0149/2014, 0184/2014, 0195/2014, 0242/2014, 0589/2014, 0706/2014, 
0722/2014, 0738/2014, 0783/2014, 0949/2014, 0973/2014, 1032/2014, 1122/2014, 
1336/2014, 1575/2014, 1649/2014, 2062/2014, 2143-14, 2268/2014, 2314/2014, 
2328/2014, 2647/2014 un 0033/2015,

– ņemot vērā Eiropas ombuda veikto izmeklēšanu attiecībā uz pārredzamību transatlantiskās 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerības sarunās un sabiedrības līdzdalību šajās sarunās 
(OI/10/2014/RA),

– ņemot vērā rezultātu, ko deva Komisijas uzsāktā sabiedriskā apspriešana par ieguldījumu 
aizsardzību un ieguldītāju un starpvalstu strīdu noregulēšanas kārtību (ISDS) TTIP 
ietvaros,

– ņemot vērā ES galvenā sarunu vadītāja Ignacio García-Bercero 2014. gada 5. jūnijā 
nosūtīto vēstuli Amerikas kolēģim Daniel Mullany, kurā viņš norāda, ka „visi ar sarunām 
saistītie dokumenti netiks publiskoti vēl nākamos 30 gadus”,

A. tā kā Komisija Eiropas Savienības vārdā pašlaik ar Amerikas Savienotājām Valstīm 
apspriež padziļinātu, visaptverošu un augstiem standartiem atbilstošu tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerības nolīgumu (transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība 
— TTIP), kura mērķis būtu sekmēt un veicināt preču un pakalpojumu komercapmaiņu, kā 
arī uzlabot ieguldījumus, cita starpā atceļot tirdzniecības šķēršļus; tā kā ļoti daudzi Eiropas 
iedzīvotāji ir pauduši pamatotas bažas par to, ka šis nolīgums apdraudēs ES 

                                               
1 OV C 68 E, 7.3.2014., 53. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0227.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0230.



PE549.172v04-00 4/9 AD\1060008LV.doc

LV

pamatnoteikumus, jo īpaši darba tiesību, vides aizsardzības un pārtikas un drošuma 
standartu jomā;

B. tā kā priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker ir aicinājis ikvienu jaunās Komisijas locekli 
„publiskot visu saziņu un sanāksmes ar profesionālām organizācijām vai pašnodarbinātām 
personām jebkādos jautājumos, kas saistīti ar ES politikas veidošanu un īstenošanu” 
saistībā ar plaša mēroga tirdzniecības un ieguldījumu partnerības nolīgumu ar ASV, kuru 
Komisija pašlaik apspriež Eiropas Savienības vārdā; tā kā vienīgais efektīvais veids, kā 
nepieļaut sabiedrības neizpratni un maldināšanu, ir lielāka pārredzamība un lielāki 
centieni proaktīvi sniegt informāciju sabiedrības debatēs;

C. tā kā TTIP mērķis ir palielināt ES un ASV savstarpējo tirdzniecību un ieguldījumus, 
neapdraudot Kopienas acquis noteiktos principus, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 
pienācīgu darbvietu radīšanu vai Eiropas sociālā modeļa veicināšanu;

D. tā kā sarunas ir izraisījušas vēl nebijušu sabiedrības interesi, ņemot vērā TTIP iespējamo 
ekonomisko, sociālo un politisko ietekmi, kā arī noslēpumainību, kādā notiek sarunas;

E. tā kā bijušais Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso aicināja pilsonisko 
sabiedrību konstruktīvi un efektīvi piedalīties TTIP sarunās;

F. tā kā pilsoniskā sabiedrība ir paudusi bažas par TTIP;

G. tā kā Komisija 2014. gada 10. septembrī atteicās reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) 
„Stop TTIP”, uzskatot, ka tā pārsniedz Eiropas Komisijas pilnvaras iesniegt Savienības 
tiesību aktu, kas nepieciešams nolūkā piemērot Līgumus; tā kā iniciatīva „Stop TTIP” no 
tā brīža ir uzsākta ārpus Regulā (ES) Nr. 211/2011 paredzētās procedūras un ir jau 
saņēmusi vairāk nekā vienu miljonu parakstu; tā kā Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi 
vairākus lūgumrakstus, kuros paustas bažas par TTIP; tā kā lūgumrakstu iesniedzēju bažas 
galvenokārt attiecas uz risku saistībā ar importētās pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti, datu 
pārsūtīšanu no ES uz ASV, jo īpaši saistībā ar informāciju, ko ASV vāc par fiziskām un 
juridiskām personām (ES pilsoņu tiesības uz pašnoteikšanos digitālajā jomā), 
pārredzamības trūkumu sarunās, TTIP iespējamo negatīvo ietekmi uz ekonomiku, jo īpaši 
saistībā ar nodarbinātību un algām, kā arī valsts iestāžu reglamentēšanas pilnvaru 
nodošanu korporācijām, izmantojot ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) 
mehānismu;

H. tā kā ES iedzīvotāju tiesības publiski piekļūt ES iestāžu rīcībā esošiem dokumentiem ir 
pamattiesības, kuru mērķis ir nodrošināt, ka iedzīvotāji var piedalīties ES lēmumu 
pieņemšanā un prasīt atbildību no ES un tās iestādēm, tādējādi uzlabojot demokrātiju 
Savienībā; 

I. tā kā visos ES iedzīvotāju iesniegtajos lūgumrakstos, kuriem pievienoti desmitiem tūkstoši 
ES iedzīvotāju parakstu, ir nepārprotami pausta nosodoša nostāja attiecībā uz TTIP 
sarunām un brīdināts par apdraudējumu, ko šāds nolīgums radīs eiropiešu dzīvesveidam, 
proti, sociālajā, ekonomikas, vides un demokrātijas jomā;

J. tā kā Eiropas Ombuds 2014. gada jūlijā veiktajā izmeklēšanā par TTIP pārredzamību 
rūpīgi pārbaudīja svarīgu dokumentu neatklāšanu un iespējamas privileģētas piekļuves 
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piešķiršanu konkrētām ieinteresētajām personām; tā kā Eiropas Ombuds tā organizētajā 
TTIP sabiedriskajā apspriešanā saņēma vairāk nekā 6000 e-pastu; 

K. tā kā saistībā ar sociālo jomu dažādajos lūgumrakstos ir paustas dziļas bažas par nolīguma 
iespējamo negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību, ES veselības aizsardzības sistēmām 
un sabiedriskajiem pakalpojumiem kopumā, kā arī uz pensiju shēmām; tā kā rodas bažas 
par darba apstākļu pasliktināšanos, ņemot vērā darba attiecību regulējuma trūkumu, kā arī 
koplīgumu slēgšanas prakses trūkumu ASV;

L. tā kā pēc izpētes Eiropas ombude pauda savas bažas par pārredzamības un sabiedrības 
līdzdalības trūkumu TTIP sarunās;

M. tā kā lielākajā daļā saņemto lūgumrakstu ir pausts nepārprotams aicinājums vai nu 
Komisijai lemt par sarunu apturēšanu, vai arī Eiropas Parlamentam galu galā noraidīt 
nolīgumu,

1. uzsver, ka ir svarīgi starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attīstīt 
līdzsvarotas tirdzniecības un ieguldījumu attiecības, paredzot pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, lai pasaules mērogā nodrošinātu augstākos darba, sociālos, veselības un vides 
standartus nolūkā palīdzēt veicināt izaugsmi un nodarbinātību, par mērķi izvirzot šādas 
palīdzības sniegšanu, kā arī radīt jaunas iespējas ekonomikas jomā un reglamentēt 
globalizāciju, tādējādi izslēdzot sociālo un vides dempingu;

2. atzinīgi vērtē mērķi atcelt tehniskos šķēršļus tirdzniecībai un samazināt nevajadzīgas 
regulatīvās atšķirības starp ES un ASV, ko neattaisno dažādās aizsardzības un riska 
pārvaldības pieejas, piemēram, atcelt procedūru dublēšanos, nekonsekventas prasības 
attiecībā uz precēm un divkāršas pārbaudes;

3. aicina Komisiju sarunu turpināšanas gadījumā iebilst pret ISDS iekļaušanu TTIP, jo ir 
pieejamas citas ieguldījumu aizsardzības iespējas, piemēram, iekšzemes tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi;

4. norāda, ka regulatīvā saderība nedrīkst skart sabiedriskos pakalpojumus vai visaptverošās 
suverēnās tiesības, ievērojot piesardzības principu, paredzēt regulējumu attiecībā uz 
veselību, piekļuvi medikamentiem, datu aizsardzības drošību, patērētāju aizsardzības 
tiesībām, darba tiesībām, vides aizsardzību, dzīvnieku labturību,² piesardzīgu patērētāju 
aizsardzību un kultūras daudzveidību atbilstīgi katras puses publisko iestāžu ieskatiem;

5. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES vides standarti tiek saglabāti pašreizējā līmenī;

6. uzsver, ka būtu jāņem vērā kultūras pakalpojumi un produkti, kam būtu jāpiemēro 
atšķirīga pieeja salīdzinājumā ar citiem komerciāliem pakalpojumiem un produktiem, kā 
to paredz tā sauktais kultūras izņēmums;

7. uzsver mobilitātes un vīzu savstarpējības paketes nozīmīgumu visiem ES dalībvalstu 
pilsoņiem, ņemot vērā, ka vīzu režīma atvieglošana Eiropas pakalpojumu sniedzējiem un 
preču piedāvātājiem ir viens no galvenajiem elementiem TTIP sniegto priekšrocību 
maksimālā izmantošanā;
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8. uzsver, ka Amerikas Savienotās Valstis nav ratificējušas Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijas par darba pamatstandartiem, piemēram, attiecībā uz 
tādām tiesībām kā kolektīvās sarunas, biedrošanās brīvība un tiesības apvienoties;

9. uzsver, ka tad, ja darba ņēmēju aizsardzību uzskata par tirdzniecības šķērsli, var tikt 
apdraudēta demokrātiska lēmumu pieņemšana darbvietā;

10. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir patiesi centusies uzlabot TTIP sarunu procesa 
pārredzamību, jo īpaši saistībā ar Eiropas direktīvu publicēšanu attiecībā uz sarunām par 
TTIP (1103/13 CL 1); norāda, ka šis būtiskais dokuments atklātībā nonāca tikai 
2014. gada 9. oktobrī, lai gan sarunas sākās 2013. gada jūnijā; atgādina, ka Komisijai 
vienmēr ir juridiski saistošs pienākums ievērot noteikumus par publisku piekļuvi 
dokumentiem, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001; pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Parlamenta deputātiem piešķirtā piekļuve TTIP sarunu dokumentiem līdz šim ir bijusi 
ārkārtīgi ierobežota; uzsver, ka EP nodrošinātajā lasītavā pieejamie dokumenti neietver 
nekādus konsolidētus materiālus vai ASV iesniegtos dokumentus; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt pārredzamību ar tieša un atvērta dialoga starpniecību sabiedrisko apspriešanu 
veidā ar visām ieinteresētajām personām;

11. atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda izmeklēšanu attiecībā uz nepieciešamību īstenot 
proaktīvāku pieeju attiecībā uz dokumentu publiskošanu; mudina Komisiju ātri īstenot 
Ombuda ieteikumus par publisku piekļuvi konsolidētajiem sarunu dokumentiem, 
nodrošināt TTIP dokumentu proaktīvāku publiskošanu un palielināt pārredzamību 
attiecībā uz Komisijas ierēdņu sanāksmēm par TTIP ar uzņēmējdarbības organizācijām, 
lobistu grupām vai NVO; uzskata — ja Komisijai īstenotu proaktīvāku pieeju 
pārredzamībai, sarunu process iedzīvotāju vērtējumā varētu kļūt demokrātiskāks un 
likumīgāks, un tādēļ mudina Komisiju publicēt visus sarunu dokumentus, tostarp ASV 
priekšlikumus ES saskaņā ar standarta praksi attiecībā uz visām starptautiskajām 
tirdzniecības sarunām, kas notiek Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros, un sekmēt 
dažādo ieinteresēto personu, jo īpaši pilsoniskās sabiedrības un patērētāju organizāciju, 
vispusīgāku līdzdalību un iesaistīšanos sarunu procesā;

12. aicina Komisiju nodrošināt, lai tās īpaši izveidotajā tirdzniecības politikas tīmekļa vietnē 
pieejamais TTIP dokumentu saraksts būtu pieejams, izsmeļošs un pilnīgs, un sekmēt 
piekļuvi šai informācijai, organizējot regulāras sanāksmes ar biedrībām, NVO un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām; uzsver, ka vissvarīgākajiem dokumentiem, jo īpaši 
par ES sarunu nostājām, vajadzētu būt pieejamiem visās ES oficiālajās valodās, tādējādi 
nodrošinot visiem Eiropas pilsoņiem pastāvīgu pieeju dokumentiem, kā arī to pilnīgu 
izpratni;

13. prasa Komisijai nekavējoties un detalizēti informēt Parlamentu par visiem procedūras 
posmiem saskaņā ar Tiesas spriedumu lietā C-358/11; visiem Eiropas Parlamenta 
deputātiem nodrošināt piekļuvi visiem ierobežotajiem dokumentiem un iekļaut 
konsolidētos tekstus Eiropas Parlamenta deputātiem pieejamo dokumentu sarakstā;

14. pauž nožēlu par to, ka Komisija neatzina lūgumrakstu, ko bija iesniedzis vairāk nekā 
pusotrs miljons eiropiešu par „Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, ierobežojumu dēļ, kuri noteikti 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiesiskajā regulējumā; pauž nožēlu, ka faktiski šie ierobežojumi 
nozīmē to, ka jebkuru Eiropas pilsoņu iniciatīvu tirdzniecības jautājumos varētu pieņemt 
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tikai pēc tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā un ka saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu nav atļautas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kuru mērķis ir ietekmēt notiekošas 
tirdzniecības sarunas;

15. uzskata, ka sabiedrības interesēs datu aizsardzību nedrīkstētu izmantot kā automātisku 
šķērsli sabiedrības rūpīgai pārbaudei attiecībā uz lobistu darbībām saistībā ar TTIP un ka 
datu aizsardzības jautājumus var risināt, aicinājumā uz sanāksmi dalībniekus informējot 
par nodomu atklāt viņu vārdus un skaidri norādot, ka TTIP nedrīkst apdraudēt ES 
iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos digitālajā jomā vai Savienības datu aizsardzības 
tiesību aktu ievērošanu, un jo īpaši jāņem vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedums (C-
132/12) par „tiesībām tikt aizmirstam” un ierosināto Vispārīgo datu aizsardzības regulu; 
prasa Komisijai nodrošināt, ka sarunās netiek ietverta datu aizsardzība, lai ievērotu 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu;

16. uzsver tādu atsevišķu sarunu jomu jutīgumu, kuros kompromisus nav iespējams panākt, 
kā, piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības nozari, jo atšķiras ES un ASV nostāja 
attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), marķējumu informācijas 
prasībām, klonēšanu, vides prasībām un citiem patērētāju un dzīvnieku veselības 
standartiem; šajā ziņā mudina Komisiju pieņemt „pozitīvā saraksta” pieeju, kas ir 
nepieciešams nosacījums, lai nodrošinātu jautājuma vieglu uztveramību visiem 
dalībniekiem; tādēļ aicina uz šīm jomām neattiecināt regulatīvo sadarbību un nekādus 
papildu noteikumus par sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem un tehniskajiem 
šķēršļiem tirdzniecībā; jomās, kurās jau notiek tirdzniecība jutīgās nozarēs, piemēram, 
ĢMO, aicina paredzēt skaidrus marķēšanas noteikumus, kas nostiprinātu patērētāju izvēli;

17. uzsver augsto līmeni, kādā sabiedrība veikusi rūpīgu pārbaudi attiecībā uz nolīgumu, kā to 
apliecināja lūgumraksti, kuros tika paustas dziļas bažas par sarunu pārredzamību un par 
negatīvo ietekmi uz darba ņēmēju tiesībām un sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp 
veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem, izglītību, ūdensapgādi un sanitārajiem 
pakalpojumiem; 

18. aicina Komisiju cieši apņemties saglabāt stingrus standartus attiecībā uz pārtikas 
nekaitīgumu, cilvēku un dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, kā noteikts ES tiesību 
aktos, un nodrošināt, ka netiek iedragātas un tiek ievērotas tādas ES pamatvērtības kā 
piesardzības princips, dzīvnieku atzīšana par jutīgām būtnēm (kā noteikts LESD 
13. pantā) un Eiropas Savienības Pamattiesību harta;

19. aicina Komisiju nepieļaut tādu produktu ienākšanu ES tirgū, kas nav ražoti saskaņā ar ES 
standartiem attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, cilvēku un dzīvnieku veselību un dzīvnieku 
labturību;

20. aicina Komisiju nodrošināt, ka tādi produkti kā ĢMO vai produkti, kas iegūti no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem, un ar ES aizliegtām vielām, nenokļūst ES tirgū 
vai ES pārtikas ķēdē;

21. uzsver, ka patērētāju aizsardzībai un augstāku Eiropas kvalitātes un drošības standartu 
ievērošanai attiecībā uz pārtiku un precēm, augstāko standartu ievērošanai attiecībā uz 
vides aizsardzību un stingrākajai kontrolei attiecībā uz rūpnieciskajām emisijām ES un 
ASV, kā arī pienācīgiem aizsardzības pasākumiem iedzīvotāju datu aizsargāšanai 
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vajadzētu būt TTIP sarunu galvenajiem jautājumiem, jo īpaši nodrošinot:

- pilnīgu pārredzamību un sabiedrības piekļuvi medikamentu klīnisko izmēģinājumu 
klīniskajiem datiem;

- pilnīga pārredzamību un sabiedrības piekļuvi medicīnisko ierīču klīnisko izmeklēšanu 
klīniskajiem datiem;

- cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzību, ievērojot un saglabājot 
visu pušu jutīgos jautājumus un pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības principu,

un uzsver, ka sarunu vadītājiem nevajadzētu apsvērt nekādas apņemšanās attiecībā uz datu 
aizsardzību TTIP ietvaros, kamēr nav pabeigts pašreizējais likumdošanas darbs šajā jomā 
ES un ASV;

22. uzsver, ka TTIP sarunu pamatā ir jābūt atbilstībai ikvienas valsts suverenitātei un konkrēti 
Eiropas Savienības suverenitātei pieņemt tiesību aktus un regulēt ekonomiku; 

23. aicina Komisiju norādīt, kā un kad tā īstenos katru no ierosinātajiem pasākumiem, kā arī 
to, kā tā veiks turpmākus pasākumus attiecībā uz minētajiem lūgumrakstiem; uzskata — tā 
kā sarunas turpinās, būtu lietderīgi, ja Komisija šos turpmākos pasākumus veiktu divu 
mēnešu laikā, proti, līdz 2015. gada 31. maijam;

24. norāda, ka Komisija kopā saņēma gandrīz 150 000 atbilžu tās organizētajā sabiedriskajā 
apspriešanā par ieguldījumu aizsardzību un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu 
transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu partnerības nolīgumā, un no tām 97 % bija 
noraidīta ISDS iekļaušana TTIP; uzsver, ka respondentu vidū plašas bažas rada jautājumi 
par jebkuras ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas atbilstību ES tiesu sistēmai un jo īpaši 
jautājums par ES Tiesas jurisdikcijas ievērošanu un valdību tiesībām paredzēt regulējumu;  
norāda, ka atšķirībā no līdzšinējās prakses daudzus iesniegumus ir iesnieguši atsevišķi 
respondenti, kas liecina par sabiedrības mobilizācijas līmeni TTIP jautājumā, un ka daži 
respondenti, piemēram, arodbiedrības vai lielas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
pārstāv lielu skaitu atsevišķu locekļu, kas būtiski pārsniedz Komisijas saņemto atbilžu 
kopējo skaitu; uzsver, ka ieguldījumus aizsargājošajiem noteikumiem būtu jāgarantē 
valstu reglamentēšanas spēja, un uzskata, ka šajā sakarībā ES Tiesai būtu jāsaglabā 
ekskluzīvā jurisdikcija attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu galīgo interpretāciju.
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