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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 starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm,

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

– ņemot vērā 2013. gada 23. maija rezolūciju par tirdzniecības un ieguldījumu sarunām ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm1;

– 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),

A. tā kā Komisija Eiropas Savienības vārdā pašlaik ar Amerikas Savienotājām Valstīm 
apspriež plaša mēroga tirdzniecības un ieguldījumu partnerības nolīgumu (transatlantiskā 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerība — TTIP);

B. tā kā TTIP mērķis ir palielināt tirdzniecības apjomus un ieguldījumu līmeni starp Eiropas 
Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm;

C. tā kā sarunas ir izraisījušas vēl nebijušu sabiedrības interesi, ņemot vērā TTIP iespējamo 
ekonomisko, sociālo un politisko ietekmi;

D. tā kā Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus, kuros paustas bažas par 
ES un ASV tirdzniecības nolīgumu (TTIP); tā kā lūgumrakstu iesniedzēju bažas 
galvenokārt attiecas uz risku saistībā ar importētās pārtikas kvalitāti, to, ka ASV, 
iespējams, vāc informāciju par fiziskām un juridiskām personām (ES pilsoņu tiesības uz 
pašnoteikšanos digitālajā jomā), pārredzamību, ietekmi uz ekonomiku un ieguldītāju 
aizsardzību, izmantojot ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS),

1. uzsver, ka ir svarīgi starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attīstīt 
tirdzniecības attiecības un abpusējus ieguldījumus, lai veicinātu izaugsmi un 
nodarbinātību un radītu jaunas iespējas ekonomikas jomā;

2. atzinīgi vērtē mērķi samazināt nevajadzīgas regulatīvās atšķirības starp ES un ASV 
attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, piemēram, procedūru dublēšanos, nekonsekventas 
prasības attiecībā uz precēm un divkāršas pārbaudes;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0227.
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3. norāda, ka regulatīvā saderība nedrīkst skart tiesības paredzēt regulējumu, ievērojot tādu 
veselības, drošības, patērētāju, darba un vides aizsardzības un kultūras daudzveidības 
līmeni, kādu katra puse uzskata par atbilstošu;

4. uzsver mobilitātes paketes nozīmīgumu, ņemot vērā, ka vīzu režīma atvieglošana Eiropas
pakalpojumu sniedzējiem un preču piedāvātājiem ir viens no galvenajiem elementiem 
TTIP sniegto priekšrocību maksimālā izmantošanā;

5. 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);

6. uzskata — ja Komisija īstenotu proaktīvāku pieeju pārredzamībai, iedzīvotāji sarunu 
procesu, iespējams, uzskatītu par likumīgāku, un mudina Komisiju publicēt dokumentus 
un nodrošināt sanāksmju informācijas pieejamību;

7. prasa Komisijai nodrošināt, lai tās īpaši izveidotajā tirdzniecības politikas tīmekļa vietnē 
pieejamais TTIP dokumentu saraksts būtu izsmeļošs;

8. uzskata, ka TTIP nedrīkst apdraudēt ES iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos digitālajā 
jomā vai Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu;

9. uzsver atsevišķu sarunu jomu jutīgumu, piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības nozari, 
jo atšķiras Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nostāja attiecībā uz ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO), klonēšanu un patērētāju veselību;

10. uzsver, ka patērētāju aizsardzībai un augstāku Eiropas kvalitātes standartu ievērošanai 
attiecībā uz pārtiku un precēm vajadzētu būt TTIP sarunu galvenajiem jautājumiem.


