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Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā 

2015/2105(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0220/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju 

tirdzniecības un ieguldījumu jomā 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā 2015. gada 26. novembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli Dohas attīstības 

programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences1, 

– ņemot vērā 2015. gada 8. jūlija ieteikumus Komisijai attiecībā uz sarunām par 

Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību un 2016. gada 3. februāra 

ieteikumus attiecībā uz Pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu, 

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 

tirdzniecības un ieguldījumu politiku”, 

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kas tika pieņemta 

2015. gadā Ņujorkā notikušajā ANO augsta līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par Rana Plaza ēkas 

sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta 

īstenošanā,2, 

 ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 2/2014 “Vai preferenciālie 

tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pārvaldīti”, 

 ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 

starptautiskajiem uzņēmumiem un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) trīspusējo 

deklarāciju par principiem attiecībā uz starptautiskiem uzņēmumiem un sociālo politiku, 

– ņemot vērā ES Regulu par nelikumīgas mežizstrādes rezultātā iegūtiem kokmateriāliem, 

ES Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu, EK priekšlikumu regulai par konfliktu 

izrakteņiem, Apvienotās Karalistes Likumā par mūsdienu verdzību ietverto klauzulu par 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0415. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0175. 
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piegādes ķēžu pārredzamību un Francijas Likumu par rūpības pienākumu, 

 ņemot vērā 2011. gada 27. septembra rezolūciju par jaunu Eiropas tirdzniecības politiku 

atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 2020”1, 

 ņemot vērā 2011. gada 17. februāra rezolūciju par stratēģiju „Eiropa 2020”2, 

 ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par starptautiskās 

tirdzniecības politiku klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā3, 

 ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām un sociāliem un 

vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos4, 

 ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālo 

atbildību starptautiskos tirdzniecības nolīgumos5, 

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās ES pamatnostādnes par 

lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu visu cilvēktiesību ievērošanas 

sekmēšanu un aizsardzību, 

– ņemot vērā 2013. gada 7. un 8. februāra Eiropadomes secinājumus, tās 2014. gada 

21. novembrī pieņemtos secinājumus par tirdzniecību un Ārlietu padomes 2015. gada 

27. novembra secinājumus; 

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 7. jūnija paziņojumu par jauna satvara partnerībai ar 

trešām valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā 

(COM(2016)0385), 

– ņemot vērā Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu par par 

pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs (2015/2041(INI)), 

 ņemot vērā Marrākešas Līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu, 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu, 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207., 208. un 218. pantu, 

– ņemot vērā 24. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta 

Regulā (ES) 2015/478 par kopīgiem importa noteikumiem, 

– ņemot vērā LESD noteikto principu par politikas saskaņotību attīstībai, 

 ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 52. pantu, 

                                                 
1 OV C 56E, 26.2.2013., 87. lpp. 
2 OV C 188E, 28.6.2012., 42. lpp. 
3 OV C 99E, 3.4.2012., 94. lpp. 
4 OV C 99E, 3.4.2012., 31. lpp. 
5 OV C 99E, 3.4.2012., 101. lpp. 
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– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, 

Attīstības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0000/2016), 

A. tā kā tirdzniecība nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, kā panākt labklājību, vienlīdzību, 

ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, sociālo progresu un savstarpēju kultūras izpratni, 

veicināt uzņēmējdarbības iespējas, palielināt nodarbinātību un paaugstināt dzīves 

līmeni; 

B. tā kā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada decembrī kopējā tirdzniecības 

politikā (KTP) ir notikušas ievērojamas pārmaiņas; tā kā tirdzniecībai nevajadzētu 

notikt izolēti, bet drīzāk būt saistītai ar daudzām citām politikas jomām un būt atkarīgai 

no tām;  

C. tā kā Eiropas Savienībā nav notikušas nopietnas debates ne par izmaksām, ko rada 

brīvās tirdzniecības politikas īstenošana (piemēram, pielāgojumi rūpniecībā, rūpniecības 

uzņēmumu slēgšana, darbvietu zaudēšana ražošanas jomā, veselu nozaru pārcelšana uz 

trešām valstīm, piesārņojums, resursu izmantošana un pieaugošs tirdzniecības deficīts), 

nedz arī ticis veikts brīvās tirdzniecības politikas kopējais izmaksu un ieguvumu 

izvērtējums; tā kā šādu atklātu debašu neesība dažādām ieinteresētām personām liek 

apšaubīt ES tirdzniecības politikas loģiku un virzību un visu ES politiku kopumā; 

D. tā kā starptautisko tirdzniecību nevajadzētu turpināt uzskatīt par noteicošo faktoru 

Eiropas ekonomikas atlabšanā, jo vispirms ir jāpārskata tieši taupības paradigma; tā kā 

tirdzniecība var būt pozitīvs faktors vien tad, ja tā sniedz konkrētus un izmērāmus 

rezultātus, veicinot pienācīgas kvalitātes darbvietas, ilgtspējīgu ekonomisko labklājību, 

ilgtspējīgu ietekmi un vienlīdzību ES un trešās valstīs;  

E. tā kā ar jaunās paaudzes tirdzniecības politiku ir jāreaģē uz iedzīvotāju bažām par 

pārredzamību un līdzdalību, labklājību un nodarbinātību, cīņu pret nabadzību, klimata 

un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, kā arī uz nepieciešamību nodrošināt no 

tirdzniecības gūto ieņēmumu vienlīdzīgāku sadali; 

F. tā kā tirdzniecības jomas sarunas par tādiem nolīgumiem kā Viltošanas novēršanas 

tirdzniecības nolīgums (ACTA), Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerības nolīgums (TTIP), Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums 

(CETA) un Pakalpojumu tirdzniecības nolīgums (TiSA) ir pievērsušas sabiedrības 

uzmanību ES tirdzniecības politikai un tā kā aizvien vairāk un vairāk iedzīvotāju pauž 

satraukumu, ka kopējā tirdzniecības politika var apdraudēt ES un valstu regulējumu un 

standartus; tā kā mūsdienās tirdzniecības liberalizācija galvenokārt ir saistīta ar tā 

saukto regulatīvo šķēršļu likvidēšanu, kas faktiski ir demokrātiski ievēlētu struktūru 

pieņemti un no sabiedrības izvēlēm izrietoši tiesību akti un noteikumi; tā kā arvien 

pieaug bažas par to, ka tirdzniecības sarunas varētu gūt pārsvaru pār demokrātisko 

likumdošanu un ka tās netiek īstenotas galvenokārt sabiedrības interesēs; tā kā jebkādi 

uzlabojumi attiecībā uz pārredzamību diezin vai kompensēs pieaugošo neuzticēšanos 

tirdzniecības sarunām; 

G. tā kā Komisija skaidri apsolīja, ka nekādās tirdzniecības sarunās nenotiks vienošanās 
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par regulatīvās aizsardzības līmeņa samazināšanu, ka iespējamas tikai tādas izmaiņas, 

kas paaugstina aizsardzības līmeni, un ka tiesības reglamentēt vienmēr tiks aizsargātas; 

tā kā Komisija nesen tomēr apturēja darbu pie dažiem būtiskiem vides tiesību aktiem, 

kam ir saikne ar tirdzniecības sarunām;  

H. tā kā regulatīvās sadarbības rezultātā ir jānodrošina visaugstākais aizsardzības līmenis 

veselības un drošības jomā saskaņā ar LESD 191. pantā paredzēto piesardzības 

principu; 

I. tā kā ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un MVU rodas šaubas, vai lielo rūpniecības 

nozaru apvienības patiešām pārstāv ES iedzīvotāju, ES uzņēmumu un visas Eiropas 

Savienības intereses;  

J. tā kā ES tirdzniecības un ieguldījumu politika ir jāveicina, ne tikai nodrošinot pozitīvus 

rezultātus attiecībā uz nodarbinātību un labklājības radīšanu iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem, bet arī stiprinot vides un sociālās tiesības un garantējot augstāko 

pārredzamības līmeni, iesaisti un pārskatatbildību, uzturot pastāvīgu dialogu ar 

pilsonisko sabiedrību, patērētājiem, sociālajiem partneriem, visām citām ieinteresētajām 

personām un vietējām un reģionālajām iestādēm, kā arī precīzas pamatnostādnes 

nosakot sarunu procesā; 

K. tā kā pasaules ražošanas sistēmas internacionalizācija ir veicinājusi jaunas ekonomikas 

attīstības iespējas un simtiem miljoniem pasaules iedzīvotāju palīdzējusi izkļūt no 

nabadzības; tā kā pēc SDO aplēsēm aptuveni 780 miljoni darbspējīgu cilvēku tomēr 

nenopelna pietiekami, lai varētu izkļūt no nabadzības; tā kā globālo vērtības veidošanas 

ķēžu (GVVĶ) paplašināšanās ir radījusi darba iespējas, tomēr ir arī steidzami jāatrisina 

problēma, kas saistīta ar nepietiekami stingru spēkā esošo darba tiesību aktu un darba 

drošības standartu piemērošanu izcelsmes valstīs, lai aizsargātu darba ņēmējus no 

pārmērīgi garām darba stundām un nepieņemamiem darba apstākļiem; 

L. tā kā ES savā tirdzniecības politikā un tirdzniecības sarunās jāņem vērā dažu nozaru, 

tostarp lauksaimniecības nozares, jutīgums pret tirgus atvēršanu, un jāapsver iespēja 

sarunas uz šīm nozarēm neattiecināt; 

M. tā kā tiek prognozēts, ka 2050. gadā ES-28 veidos 15 % no pasaules IKP (kas ir 

samazinājums, salīdzinot ar 23,7 % 2013. gadā), un tā kā kopš 2015. gada 90 % no 

pasaules ekonomikas izaugsmes apjoma tiek radīti ārpus Eiropas; tā kā pašlaik 

jaunietekmes ekonomiku izaugsmes rādītāji tomēr ievērojami samazinās;  

N. tā kā jaunākās aplēses liecina, ka parastās uzņēmējdarbības radītie izmešu apjomi līdz 

2050. gadam palielināsies pat par 250 % kuģniecības nozarē un par 270 % aviācijas 

nozarē; 

O. tā kā Komisijai būtu jāņem vērā Parlamenta viedokļi, kas pausti tā rezolūcijās, tostarp 

par TTIPun TiSA, attiecīgi pielāgojot savas sarunu pozīcijas un pārskatot sarunu 

mandātus ar Padomi, 

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības 

un ieguldījumu politiku” un atzinīgi vērtē uzmanības pievēršanu tādiem aspektiem kā 
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atbildīga piegādes ķēžu pārvaldība, godīga un ētiska tirdzniecība un tirdzniecības 

liberalizācijas sociālās izmaksas; atgādina, ka tirdzniecības politika ir jāīsteno pienācīgi, 

lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību; tomēr pauž nožēlu, ka Komisija joprojām nespēj 

veikt drosmīgus pasākumus, lai pārorientētu šo politiku tā, ka tiek risinātas mūsdienu 

svarīgākās problēmas, piemēram, daudzpusējo attiecību krīze, klimata pārmaiņas, 

vispārējs nevienlīdzības pieaugums vai neilgtspējīgas globālās piegādes ķēdes; 

2. atgādina, ka KTP ir jāīsteno, ņemot vērā LES 21. pantā un LESD 208. pantā minētos 

Savienības ārējās darbības principus un mērķus, turklāt tai būtu pilnībā jāsaskan ar ES 

svarīgākajām vērtībām, kas noteiktas LES 2. pantā; atgādina, ka ir jānodrošina 

saskaņotība starp ārpolitikas un iekšpolitikas jomām, kurām ir ārējā dimensija; uzsver, 

ka ES ir juridisks pienākums ievērot cilvēktiesības un tai būtu jāveicina tirdzniecības 

partnervalstu ilgtspējīga ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā attīstība; uzskata, ka šajā 

sakarībā starptautiskajām cilvēktiesību saistībām vajadzētu būt svarīgākām par 

tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu noteikumiem, kas ar tām nonāk pretrunā; 

3. atzinīgi vērtē Komisijas centienus palielināt pārredzamību un atklātību visos 

tirdzniecības sarunu posmos, taču uzskata, ka daudz vairāk darāmā, lai panāktu patiesu 

pārredzamību; tādēļ prasa paplašināt Komisijas iniciatīvu panākt pilnīgu pārredzamību 

un nodrošināt sabiedrības kontroli pār visām pašlaik notiekošajām un nākotnes 

tirdzniecības sarunām; uzsver, ka jēgpilna pārredzamība var stiprināt globālu atbalstu uz 

noteikumiem balstītai tirdzniecībai; aicina Komisiju īstenot Eiropas Ombuda 2015. gada 

jūlija ieteikumus, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi visiem sarunu dokumentiem; pauž nožēlu 

par Padomes nespēju panākt būtisku progresu attiecībā uz pārredzamību un aicina to 

nekavējoties sākt publicēt visus iepriekš pieņemtos un turpmākos sarunu mandātus; 

4. aicina Komisiju nodrošināt ciešu pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru iesaisti, lai 

pārorientētu tirdzniecības politiku uz iedzīvotāju tiesību aizstāvību un tādējādi stiprinātu 

tās leģitimitāti; 

5. uzskata, ka tirdzniecības sarunās ir apliecinājies, ka tās nav piemērots institucionālais 

mehānisms, lai panāktu regulējuma konverģenci, vienlaikus saglabājot regulējuma 

galveno funkciju — nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu, drošību un aizsardzību 

pret riskiem; uzsver, ka regulatīvajai sadarbībai jānotiek starptautiskos forumos ārpus 

tirdzniecības sarunām, lai pārliecinātos, ka tiek saglabāti svarīgākie standarti un 

noteikumi un ES standarti veselības, drošības, patēriņa, nodarbinātības, sociālo un vides 

tiesību jomā, nodrošināta kultūras daudzveidības saglabāšana un piesardzības principa 

ievērošana, kā arī ievērota valstu, reģionu un vietējo iestāžu regulatīvā autonomija; 

6. uzskata, ka ES ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai paredzētu, 

nepieļautu un novērstu iespējamo negatīvo ietekmi, ko izraisa tās KTP, veicot regulārus 

ex-ante un ex-post cilvēktiesību un ilgtspējas ietekmes novērtējumus un pēc tam 

vajadzības gadījumā pārskatot tirdzniecības nolīgumus; atgādina, ka tikai godīga un 

pienācīgi reglamentēta tirdzniecība, kas ir saskaņota ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

(IAM) un principu par politikas saskaņotību attīstībai, varētu samazināt nevienlīdzību 

un veicināt attīstību, un šajā sakarībā aicina Komisiju pastiprināt IAM īstenošanas 

saistošumu; atgādina, ka IAM ietver vairākus ar tirdzniecību saistītus mērķus dažādās 

politikas jomās un viens no konkrētākajiem mērķiem ir palielināt eksportu no 
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jaunattīstības valstīm, lai līdz 2020. gadam dubultotu VAV globālā eksporta daļu; 

7. pauž pārliecību, ka daudzpusējā sistēma ir vienīgais instruments tirdzniecības politikas 

ietvaros, lai panāktu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pasaules ekonomikas attīstību visu 

interesēs; mudina Komisiju uzņemties vadošo lomu PTO pārveidē ar mērķi padarīt PTO 

noteikumus atbilstošus ANO sistēmas normām, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām, 

darba tiesībām, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un attīstību, lai padarītu 

tirdzniecības politiku par līdzekli globālās pārvaldības īstenošanai un instrumentu 

steidzamu pasaules mēroga problēmu risināšanai; it īpaši uzstāj, ka pienākumiem un 

uzdevumiem saskaņā ar daudzpusējiem vides nolīgumiem, piemēram, ANO Vispārējo 

konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), ir jābūt prioritāriem salīdzinājumā ar 

tirdzniecības noteikumu šauro interpretāciju, un ka produktiem ir jābūt atšķiramiem 

atkarībā no to ražošanas un pārstrādes metodēm; uzskata, ka šīs reformas ir īpaši 

aktuālas jaunajā sistēmā, kas izveidota ar Parīzes nolīgumu; 

8. uzsver, ka par ES tirdzniecības politikas patiesu prioritāti vajadzētu kļūt reformētām 

daudzpusējām attiecībām; šajā sakarībā pauž pārliecību, ka arvien plašākā ES divpusējā 

un daudzpusējā darba kārtība nekalpo šā galvenā uzdevuma sasniegšanai, un tāpēc 

aicina Komisiju apsvērt iespēju nepabeigt notiekošās sarunas un atturēties no jaunu 

sarunu uzsākšanas par BTN; 

9. uzsver, ka saistībā ar pašreizējām problēmām īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

regulējumam, kas būs spēkā pēc Kotonū nolīguma termiņa beigām, saistībā ar kuru 

vajadzētu likvidēt koloniālās struktūras paliekas, stiprināt reģionālo integrāciju un — 

Āfrikas gadījumā — nodrošināt ciešu saikni ar Āfrikas Savienības institucionālo 

attīstību; uzskata, ka būtu jāapsver iespēja Āfrikā veidot kontinentālu brīvās 

tirdzniecības zonu, kas veicinātu stabilitāti, reģionālo integrāciju, atbalstu vietējiem 

iztikas līdzekļiem, nodarbinātību, nabadzības izskaušanu, vietējās kultūras saglabāšanu 

un augšupejošu demokrātiju; atgādina, ka ES ir jānodrošina stabilitāte tās austrumu un 

dienvidu kaimiņreģionā, un prasa panākt labāku tirdzniecības un ekonomisko 

integrāciju, šajā sakarībā pilnā apjomā, ātri un pienācīgi īstenojot padziļinātos un 

visaptverošos brīvās tirdzniecības nolīgumus (DCFTA) ar Ukrainu, Gruziju un 

Moldovas Republiku, kā arī patiesi asimetrisku nolīgumu ar Tunisiju; uzskata, ka, jo 

īpaši partnervalstīs galvenajam mērķim saistībā ar DCFTA ir jābūt vērstam uz to, lai 

panāktu reālu un ilgtspējīgu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanos; 

10. ņem vērā Komisijas paziņojumus par centieniem ar tirdzniecības un ieguldījumu 

nolīgumiem stiprināt ilgtspējīgu attīstību un veicināt cilvēktiesības, darba un sociālos 

standartus un vides ilgstpējību visā pasaulē, tomēr mudina apņēmīgi rīkoties, lai 

attiecīgās saistības pilnīgi ieviestu un piemērotu praksē; 

11. uzsver, ka noteikumiem cilvēktiesību jomā, sociālajiem un vides standartiem un 

saistībām darba tiesību jomā, kas balstās uz SDO galvenajām pamatkonvencijām un 

uzņēmumu sociālo atbildību, tostarp uz ESAO principiem attiecībā uz 

daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

pamatprincipiem, vajadzētu būt saistošiem un ar izpildāmu saistību starpniecību kļūt par 

ES tirdzniecības nolīgumu būtisku sastāvdaļu; aicina Komisiju visos ES tirdzniecības 

un ieguldījumu nolīgumos iekļaut sadaļas par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
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uzskata, ka, lai padarītu šos ilgtspējīgas attīstības noteikumus par patiesi saistošiem un 

īstenojamiem, būtu jāievieš reāli atturēšanas instrumenti, piemēram, saistībā ar 

nolīgumu izmantojot vispārēju strīdu risināšanas mehānismu, lai risinātu strīdus un 

paredzētu iespēju apturēt tirgus piekļuves preferences; norāda, ka darba un vides 

standarti neattiecas vienīgi uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļām, bet tie 

jāattiecina uz visām tirdzniecības nolīgumu jomām; 

12. prasa paredzēt mehānismu, ar kuru Parlaments var prasīt Komisijai sākt izmeklēšanu 

par trešās puses veiktu cilvēktiesību pārkāpumu saistībā ar būtisko elementu klauzulā 

paredzētajiem pienākumiem; aicina Komisiju izveidot strukturētu un nepolitisku 

procesu, saskaņā ar kuru, ievērojot skaidri definētus kritērijus, ir jāsāk apspriešanās ar 

partneriem gadījumā, ja rodas aizdomas par jebkuriem tirdzniecības un ilgtspējīgas 

attīstības sadaļās paredzēto saistību pārkāpumiem; 

13. pauž bažas, ka neregulētas piegādes ķēdes ir ļāvušas piegādātājiem uzņēmumiem 

ignorēt darba tiesības un pārcelt saimniecisko darbību ārpus ES, nodarbināt darba 

ņēmējus nedrošos un nepieņemamos apstākļos, pieprasīt pārmērīgu darba laiku un 

neievērot darba ņēmēju pamattiesības; atgādina, ka šī prakse rada negodīgu konkurenci 

attiecībā uz piegādātājiem, kas ievēro darba tiesības un starptautiskos darba un vides 

standartus, un valdībām, kas vēlas paaugstināt algas un dzīves līmeni; aicina Komisiju 

izpētīt globālo vērtības veidošanas ķēžu pieaugumu un ciešā sadarbībā ar SDO un 

ESAO iesniegt konkrētus priekšlikumus par apstākļu uzlabošanu šajās ķēdēs; uzsver, ka 

ES turpmāka integrācija GVVĶ būtu jāveic, pamatojoties uz diviem principiem — 

Eiropas sociālā un regulatīvā modeļa nodrošināšanu un ilgtspējīgas un vienlīdzīgas 

labklājības un cilvēka cienīgu darbvietu nodrošināšanu un radīšanu ES un citur pasaulē; 

14. uzskata, ka tirdzniecības politikas uzdevums ir sekmēt pārredzama ražošanas procesa 

nodrošināšanu visā vērtības veidošanas ķēdē, kā arī atbilstību vides, sociālajiem un 

drošības pamatstandartiem; mudina Komisiju uzņemties iniciatīvu jautājumā par 

ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, ierosinot tiesību aktus, ar kuriem uzņēmumiem nosaka 

obligātu pienācīgas rūpības principu, tostarp balstoties uz ANO uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību pamatprincipiem; atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi cieši sadarboties ar SDO 

un ESAO, lai izstrādātu vispārēju pieeju darba apstākļu uzlabošanai, jo īpaši apģērbu 

ražošanas nozarē; atzīst uzņēmumu brīvprātīgas sociālās atbildības principu par 

novecojušu un neefektīvu un uzskata, ka tas būtu jāiedarbina ar pāreju uz obligātiem 

noteikumiem, lai nodrošinātu atbildību visās globālajās piegādes ķēdēs, tostarp tiesu 

iestāžu pieejamību personām, kas kļuvušas par starptautisku uzņēmumu veiktu 

cilvēktiesību pārkāpumu upuriem; 

15. atgādina, ka ASV nesen pieņēma Tirdzniecības īstenošanas un tirdzniecības 

veicināšanas likumu, ar kuru aizliedz produktus, kas ražoti ar bērnu vai piespiedu darba 

izmantošanu; mudina Komisiju ierosināt tiesību aktus, ar kuriem aizliegtu importēt 

preces, kas ražotas, izmantojot jebkādus piespiedu darba vai mūsdienu verdzības 

veidus; 

16. noraida ieguldījumu tiesu sistēmas un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) 

mehānismu iekļaušanu divpusējos ES tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos; uzskata, 

ka pašreizējā ieguldījumu strīdu izšķiršanas sistēma būtu jāaizstāj ar starptautisku 
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ieguldījumu tiesu Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā, kas ļautu arī valstīm, 

arodbiedrībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām uzsākt tiesvedību pret 

ieguldītājiem par viņu pienākumu pārkāpumiem cilvēktiesību un sociālo tiesību jomā un 

vides aizsardzībā; 

17. aicina ES un dalībvalstis izpildīt UNCTAD visaptverošā ieguldījumu politikas satvara 

ilgtspējīgai attīstībai ieteikumus, lai veicinātu atbildīgākus, pārredzamākus un 

uzticamākus ieguldījumus; 

18. pauž nožēlu, ka nav izstrādāta pārliecinoša ES rūpniecības stratēģija; uzskata, ka 

pakalpojumi gan veido vairāk nekā 70 % no ES IKP, taču ražošanas nozare ir svarīga 

ES rūpniecības atjaunošanai, un tādēļ ES tirdzniecības stratēģijā lielāka uzmanība būtu 

jāpievērš ražošanas nozares lomai kopējā tirdzniecības politikā; 

19. uzsver, ka turpmāki tirdzniecības liberalizācijas pasākumi, kas varētu veicināt negodīgu 

tirdzniecības praksi un konkurenci starp valstīm saistībā ar visu veidu regulatīviem 

pasākumiem, darba tiesībām un vides aizsardzības un sabiedrības veselības standartiem, 

prasa no ES, lai tā varētu vēl efektīvāk reaģēt uz negodīgu tirdzniecības praksi un 

nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus; uzsver, ka tirdzniecības aizsardzības 

instrumentiem (TDI) joprojām ir jābūt ES tirdzniecības stratēģijas neatņemamai 

sastāvdaļai un jānodrošina iespēja uzlabot tās konkurētspēju, atjaunojot godīgas 

konkurences apstākļus; atgādina, ka pašreizējais ES tirdzniecības aizsardzības 

regulējums ir pieņemts 1995. gadā; uzsver, ka Savienības tirdzniecības aizsardzības 

sistēmai ir steidzami vajadzīga modernizācija, lai tā nekļūtu vājāka; norāda, ka ES 

tirdzniecības aizsardzības tiesību aktiem ir jābūt efektīvākiem un MVU pieejamākiem, 

turklāt izmeklēšanai jānotiek īsākā laikā un jāpalielina pārredzamība un 

prognozējamība; pauž nožēlu, ka priekšlikums modernizēt TDI tiek bloķēts Padomē un 

tā nav spējīga dot savu ieguldījumu šā svarīgā tiesību akta pieņemšanā, un aicina 

Padomi steidzami pārvarēt strupceļu attiecībā uz TDI modernizāciju, pamatojoties uz 

Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā; 

20. uzsver, cik svarīgas ir ES un Ķīnas partnerattiecības, kurās tirdzniecībai un 

ieguldījumiem ir liela loma; pauž pārliecību — kamēr Ķīna neatbilst visiem pieciem 

kritērijiem, kas nepieciešami tirgus ekonomikas statusa iegūšanai, ES antidenmpinga un 

antisubsidēšanas izmeklēšanā par Ķīnas importu ir jāizmanto nestandarta metodika cenu 

salīdzināmības noteikšanā, lai panāktu atbilstību un nodrošinātu pilnu spēku tām 

Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas daļām, kuras paredz nestandarta 

metodikas piemērošanu; aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu saskaņā ar šo principu 

un atgādina par nepieciešamību šajā jautājumā cieši sadarboties ar citiem PTO 

partneriem; 

21. atgādina, cik liela nozīme ir publiskajam iepirkumam kā instrumentam, lai sekmētu 

ilgtspējīgus un ētiskus ražošanas modeļus; atgādina, ka saistībā ar tirdzniecību valstīm 

attiecībā uz iepirkuma procedūrām arī turpmāk jāspēj brīvi piemērot sociālos un vides 

standartus, piemēram, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma (MEAT) kritērijus; 

uzskata, ka publiskā iepirkuma politikai jābūt saskaņā ar SDO 94. konvenciju; atgādina, 

ka ES ir vienīgais PTO loceklis, kas publiskajā iepirkumā atklātības principu piemēro 

pēc noklusējuma, un aicina Komisiju nopietni apsvērt tāda tiesību akta pieņemšanu, ar 
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ko veicina Eiropā ražotu preču pirkšanu, kā arī mazās uzņēmējdarbības tiesību akta 

pieņemšanu; 

22. uzskata, ka vēl stingrāka intelektuālā īpašuma tiesību izpilde apdraud pamatbrīvību 

saņemt informāciju, kā arī tādu radošās nozares produktu izstrādi un izplatīšanu, kuri ir 

nepieciešami stabilas kultūras nozares attīstībai, un šo tiesību izpilde arvien biežāk tiek 

ļaunprātīgi izmantota, lai ierobežotu inovāciju un traucētu veselīgu konkurenci; turpina 

būt ļoti skeptiski noskaņots par ideju, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un 

izpildes palielināšana BTN un PTO automātiski radīs pozitīvus saimnieciskos rezultātus 

visām iesaistītajām pusēm, un uzsver, ka intelektuālā īpašuma tiesību izpilde bieži 

nevajadzīgi noslogo jaunattīstības valstis; uzsver, ka īpaši saistībā ar svarīgām zālēm ir 

nepieciešams apsvērt iespēju atteikties no dažiem izpildes pasākumiem — īpaši tad, ja 

tie tiek izmantoti, lai kavētu vajadzīgu zāļu nokļūšanu pie pacientiem jaunattīstības 

valstīs; 

23. atzīst, ka ir svarīgi iekļaut pakalpojumus tirdzniecības sarunās, ņemot vērā proporciju, 

kāda pakalpojumiem ir ES ekonomikā; tomēr uzsver, ka pakalpojumu nozare ir ļoti 

reglamentēta, un tajā ir daudz jutīgu jautājumu, kurus nepieciešams rūpīgi analizēt, 

piemēram, publisko pakalpojumu jomā; tādēļ pauž pārliecību, ka sarunām būtu jānotiek 

uz pozitīvā saraksta pamata un bez t. s. sprūdrata klauzulas un atlikšanas klauzulas; 

turklāt aicina saskaņā ar LESD 14. un 106. pantu un 26. protokolu no jebkura nolīguma 

piemērošanas jomas izslēgt pašreizējos un turpmākos vispārējas nozīmes pakalpojumus 

un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai tie ir 

publiski vai privāti finansēti, kā Parlaments to jau norādījis nesen pieņemtās rezolūcijās; 

24. uzsver, ka datu privātums ir neapspriežamas pamattiesības; aicina Komisiju par sarunu 

pamatu noteikt pilnīgu izņēmumu attiecībā uz jebkuru esošo un turpmāko ES tiesisko 

regulējumu datu aizsardzībai, lai nodrošinātu, ka datu apmaiņa notiek pilnīgā atbilstībā 

tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas ir spēkā datu subjekta izcelsmes valstī; 

25. pauž bažas, ka noteikumu par finanšu pakalpojumiem iekļaušana tirdzniecības 

nolīgumos var radīt negatīvas sekas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un nelikumīgām finanšu 

plūsmām; mudina Komisiju cīnīties pret korupciju attīstītajās un jaunattīstības valstīs; 

uzskata, ka tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi var dot iespēju uzlabot sadarbību cīņā 

ar korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un nodokļu apiešanu; uzskata, ka atbilstošos starptautiskos nolīgumos būtu 

jāiekļauj saistības, kas pamatojas uz starptautiskiem standartiem, valstu ziņošanas 

pienākumiem un automātisku informācijas apmaiņu, uzskatot to par nosacījumu finanšu 

pakalpojumu turpmākai liberalizācijai; 

26. uzskata, ka saikne starp tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem un nodokļu dubultās 

uzlikšanas novēršanas līgumiem nav pietiekami izpētīta, un aicina Komisiju rūpīgi 

izskatīt jebkādus veidus, kā šie instrumenti var ietekmēt cits citu un plašāku politikas 

saskaņotību cīņā pret nodokļu nemaksāšanu; 

27. piekrīt Komisijas viedoklim, ka ES ir īpaša sociālā atbildība par tās tirdzniecības 

politikas ietekmi uz jaunattīstības valstīm, jo īpaši uz vismazāk attīstītajām valstīm 

(VAV); atzinīgi vērtē to, ka kopš 1990. gada ir samazinājies absolūtā nabadzībā 
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dzīvojošu cilvēku skaits; tomēr norāda, ka obligāti jāturpina samazināt nevienlīdzība un 

izskaust nabadzība, novēršot BTN negatīvo ietekmi un veicinot gan privātos, gan 

publiskos ieguldījumus VAV, lai radītu iestāžu un infrastruktūras sistēmas, kas ļautu 

VAV labāk izmantot tirdzniecības sniegtās priekšrocības, proti, veicinātu šo valstu 

ekonomikas dažādošanu un iekļaušanu globālajā vērtības veidošanas ķēdē, dodot tām 

iespēju specializēties augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā; 

28. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā plāno veikt Vispārējo preferenču sistēmas 

(GSP) vidusposma pārskatu, lai pārliecinātos, ka GSP, tostarp tādas sistēmas kā „Viss, 

izņemot ieročus” (EBA) un GSP+ ir instrumenti, kas nodrošina iespēju atbalstīt 

pamatvērtības, un kas ir efektīvi jāīsteno un jāuzrauga; 

29. atgādina, ka ar ES ieguldījumu politiku, jo īpaši ar publiskajiem līdzekļiem, ir jāveicina 

IAM sasniegšana; atgādina par nepieciešamību uzlabot attīstības finansēšanas iestāžu 

(DFI) pārredzamību un pārskatatbildību, lai efektīvi sekotu līdzi naudas plūsmām, 

parādu atmaksājamībai un tam, kādu pievienoto vērtību ilgtspējīgai attīstībai sniedz to 

īstenotie projekti, un minētos aspektus uzraudzītu; 

30. pieprasa, lai atbalsts tirdzniecībai un tehniskā palīdzība tiktu galvenokārt paredzēti, lai 

stiprinātu trūcīgo ražotāju, mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu iespējas, veicinātu 

sieviešu iespējas un kooperatīvu darbību, lai tirdzniecība vietējos un reģionālajos tirgos 

tiem sniegtu lielākus ieguvumus; 

31. aicina Komisiju atbalstīt visas jaunattīstības valstis, pilnīgi un efektīvi izmantojot visus 

elastīgos noteikumus, kas paredzēti un atzīti TRIPS līgumā un apstiprināti 2001. gada 

14. novembrī pieņemtajā Dohas deklarācijā par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību, 

lai tās savās valsts iekšējās sabiedrības veselības programmās varētu nodrošināt zāles 

par pieņemamu cenu; šajā sakarībā atgādina Padomei, kas tai jāpilda Dohas deklarācijā 

paredzētās saistības, nodrošinot, ka Komisija nepārprotami izslēdz zāļu pieejamības 

jautājumus, kad tā apspriež ar farmāciju saistītus noteikumus turpmākajos divpusējos un 

reģionālos tirdzniecības nolīgumos, ko slēdz ar jaunattīstības valstīm, vai gadījumos, 

kad jaunattīstības valstis sāk pievienošanos PTO; atzinīgi vērtē to, ka Komisija atbalsta 

VAV pagarinājuma pieprasījumu attiecībā uz intelektuālo īpašumu farmācijas nozarē, 

taču pauž nožēlu par PTO TRIPS Padomes lēmumu piešķirt pagarinājumu tikai uz 

17 gadiem; 

32. pauž nopietnas bažas par Komisijas jauno pieeju, kas izklāstīta satvarā partnerībai ar 

trešām valstīm saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, un kas pamatojas uz 

negatīviem stimuliem, piemēram, tirdzniecības preferenču apturēšanu kā līdzekli, lai 

mudinātu jaunattīstības valstis sadarboties migrācijas pārvaldības jomā vai nelegālo 

migrantu atpakaļuzņemšanā un atgriešanā; 

33. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi ievērot Eiropas un starptautiskos noteikumus par ieroču 

tirdzniecību, jo īpaši Apvienoto Nāciju Ieroču tirdzniecības līgumu un ES Rīcības 

kodeksu attiecībā uz ieroču tirdzniecību; uzsver, ka efektīvs eksporta kontroles 

regulējums arī ir svarīgs ES tirdzniecības politikas aspekts; šajā sakarībā aicina 

Komisiju atjaunināt ES divējāda lietojuma preču eksporta kontroles regulējumu, lai 

sasniegtu ES stratēģiskos mērķus un universālās vērtības; 
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34. atgādina, ka pēc SDO aplēsēm 865 miljoni sieviešu pasaulē varētu būtiskāk piedalīties 

ekonomikas labklājības sasniegšanā, ja tām tiktu sniegts lielāks atbalsts; norāda, ka 

tirdzniecības politika var atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus dažādās ekonomikas 

nozarēs un ka ir nepieciešams vairāk datu par dzimumu sadalījumu tirdzniecības jomā; 

ņem vērā, ka Komisija paziņojumā par stratēģiju „Tirdzniecība visiem” nav iekļāvusi 

tirdzniecības nolīgumu dzimumu dimensiju; aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai 

izmantotu tirdzniecības sarunas kā instrumentu dzimumu līdztiesības veicināšanai visā 

pasaulē, kā arī lai nodrošinātu, ka gan sievietes, gan vīrieši var izmantot tirdzniecības 

sniegtās priekšrocības un tiek aizsargāti pret tās nelabvēlīgo ietekmi; pauž pārliecību, kā 

tā sasniegšanai Komisijai būtu jānodrošina, ka dzimumu perspektīva tiek horizontāli 

iekļauta visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos un ka tai vajadzētu uzraudzīt spēkā 

esošo tirdzniecības nolīgumu ietekme uz dzimumu līdztiesību; 

35. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu īstenot ciešāku partnerību ar Parlamentu un 

ieinteresētajām personām tirdzniecības nolīgumu īstenošanas nolūkā; uzsver, ka 

Parlaments ir savlaicīgi jāiesaista un pilnībā jāinformē visos procedūras posmos, tostarp 

izmantojot sistemātiskas apspriedes ar Parlamentu pirms sarunu mandātu 

sagatavošanas; norāda, ka Komisijas pienākums ir informēt Parlamentu par tās 

veiktajiem pasākumiem saistībā ar tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu īstenošanu, 

uzraudzību un pārraudzību; 

36. aicina Komisiju neprasīt tirdzniecības nolīgumu, tostarp asociācijas nolīgumu 

tirdzniecības sadaļu, provizorisku piemērošanu, kamēr Parlaments nav devis savu 

piekrišanu; atgādina un atzinīgi vērtē tirdzniecības komisāres apņemšanos šajā jomā, 

tomēr stingri iesaka formāli iekļaut šo vienošanos jaunajā iestāžu nolīgumā; tomēr 

uzskata, ka, ņemot vērā tirdzniecības nolīgumu arvien plašāko jomu, kas tagad satur arī 

ieguldītāju un valstu strīdu noregulējumu un plašu loku ar tirdzniecību nesaistītu 

jautājumu, jaukto līgumu gadījumā nevajadzētu sākt to pagaidu piemērošanu pirms 

ratifikācijas visās dalībvalstīs; 

37. aicina Komisiju uzlabot ex-ante un ex-post novērtējumu kvalitāti un precizitāti, 

balstoties uz pārskatītu metodiku; uzsver, ka par tirdzniecības politikas iniciatīvām 

vienmēr jāiesniedz padziļināts un visaptverošs ilgtspējas ietekmes novērtējums, jo īpaši 

ņemot vērā neseno Ombuda ieteikumu, ko tas sniedza, atbildot uz sūdzību 

Nr. 1409/201/JN par ES un Vjetnamas BTN; iesaka novērtējumos iekļaut vismaz: 

ietekmi uz jutīgām ekonomikas nozarēm; ietekmi uz cilvēktiesībām, sociālajām un 

vides tiesībām; pauž bažas par to, ka netiek veikti starpposma un ex-post novērtējumi un 

ka veikto novērtējumu kvalitāte ir ļoti zema, kā tas apliecināts Eiropas Revīzijas palātas 

īpašajā ziņojumā Nr. 02/2014; uzstāj, ka kvalitatīvāki starpposma un ex-post 

novērtējumi ir jāveic attiecībā uz visiem tirdzniecības nolīgumiem, lai politikas 

veidotāji, ieinteresētās personas un Eiropas nodokļu maksātāji varētu novērtēt, vai 

tirdzniecības nolīgumi ir snieguši vēlamo rezultātu; prasa Komisijai sniegt datus par to 

tirdzniecības nolīgumu ietekmi, kas ir tikuši noslēgti, īpašu uzmanību pievēršot MVU, 

pienācīgas kvalitātes darbvietu radīšanai, cilvēktiesībām un videi, tostarp partnervalstīs, 

kā arī piedāvāt papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka VAV gūst labumu no ES 

tirdzniecības politikas; 

38. uzsver, ka Eiropas augstie vides, pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku labturības un sociālie 
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standarti ir ļoti svarīgi ES iedzīvotājiem, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības morāli un 

apzinātu patērētāju izvēli; uzsver, ka ir jāgarantē ES pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku 

labturības standartu aizsardzība, saglabājot piesardzības principu, ilgtspējīgu 

lauksaimniecību un augsta līmeņa izsekojamību un produktu marķēšanu, kā arī 

nodrošinot, ka viss imports atbilst piemērojamiem ES tiesību aktiem; atzīmē, ka 

dzīvnieku labturības standarti starptautiskā līmenī ievērojami atšķiras; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību regulēt dzīvo lauksaimniecības dzīvnieku eksportu saskaņā ar 

spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) 

noteiktajiem standartiem, lai tādējādi nodrošinātu, ka visi dzīvnieku izcelsmes produkti, 

ko importē no attīstītajām valstīm, atbilst ES tiesību aktiem par dzīvnieku labturību, un 

produkti, ko importē no jaunattīstības valstīm, atbilst līdzvērtīgiem standartiem; 

39. norāda, ka Komisijas stratēģija atvērt tirdzniecību ar attīstītām valstīm, kurās ir zemāki 

vides, ekonomikas, sociālie un sanitārie un fitosanitārie standarti salīdzinājumā ar 

Eiropu, neizbēgami novedīs pie tā, ka jutīgas nozares, piemēram, liellopu nozare, 

sastapsies ar augstākām tarifu kvotām, kas radīs nopietnas sekas mazajiem 

lauksaimniekiem Eiropas neaizsargātajos reģionos; vienlaikus prasa, lai Komisija 

izstrādā noteikumus, kas nodrošinātu visu ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu augsta 

līmeņa aizsardzību tādu trešo valstu tirgos, ar kurām tiek risinātas sarunas, paredzot arī 

piemērotus īstenošanas pasākumus; 

40. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka tirdzniecības sarunās netiek iekļauti noteikumi, kuri 

varētu ietekmēt pašreizējās garantijas, ko lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarē 

Savienība sniedz patērētājiem, jo īpaši attiecībā uz tādu produktu izmantošanu, kuri 

iegūti no ĢMO vai klonēšanas; uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pesticīdu 

izmantošanai, jo īpaši dažādajām to izmantošanas pieejām, jo ES standarti par pesticīdu 

izmantošanu ir ievērojami stingrāki nekā trešās valstīs; 

41. joprojām pauž dziļas bažas par to, ka pēdējā laikā ir strauji pieaudzis noziegumu skaits 

pret savvaļas dzīvniekiem un augiem un ar to saistītā nelikumīgā tirdzniecība, kas ne 

tikai postoši ietekmē bioloģisko daudzveidību un sugu īpatņu skaitu, bet arī rada skaidru 

un tūlītēju apdraudējumu iztikas līdzekļiem un vietējai ekonomikai, jo īpaši 

jaunattīstības valstīs; atzinīgi vērtē ES apņemšanos izskaust savvaļas dzīvnieku un augu 

nelikumīgo tirdzniecību, kas ir daļa no ES atbildes reakcijas uz ANO Ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši 15. ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kurā ir 

norādīta ne tikai nepieciešamība pārtraukt aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu 

malumedniecību un kontrabandu, bet arī likvidēt pieprasījumu pēc nelikumīgiem 

savvaļas dzīvnieku un augu produktiem un to piedāvājumu; šajā saistībā cer, ka 

Komisija pēc pārdomu perioda kopā ar Parlamentu un dalībvalstīm izskatīs, kā 

turpmākajos ES tirdzniecības nolīgumos veiksmīgāk iekļaut noteikumus par savvaļas 

dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību; 

42. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, UNCTAD un PTO. 
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