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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 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 ANO Cilvēktiesību padomes neatkarīgā eksperta Alfred-Maurice de Zayas 

ceturto ziņojumu ANO Ģenerālajai Asamblejai un bijušā ANO īpašā ziņotāja par 

tiesībām uz pārtiku Olivier De Schutter ziņojumu ANO Ģenerālajai Asamblejai,  

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

gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā1, 

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

tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pārvaldīti?”, 

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

ES Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu, Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai 

par konfliktu izrakteņiem, Apvienotās Karalistes Likumā par mūsdienu verdzību 

ietverto klauzulu par piegādes ķēžu pārredzamību un Francijas Likumu par rūpības 

pienākumu, 

 ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par starptautiskās tirdzniecības politiku 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0175. 
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klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā1, 

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

vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos2, 

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

starptautiskos tirdzniecības nolīgumos3, 

– 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 Apvienoto Nāciju Organizācijas Atklātajai starpvaldību darba grupai 

(OEIGWG) 2014. gada jūnijā uzticēto mandātu izstrādāt juridiski saistošu instrumentu 

par starptautiskām korporācijām un citiem uzņēmumiem, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu par ziņojumu par 

pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs, 

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

– ņemot vērā Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikto attīstības politikas 

saskaņotības principu, 

 ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā tirdzniecība nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, ar ko sekmēt sociālo, ekonomisko un 

politisko labklājību un stabilitāti, ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, sociālo progresu, 

kultūras daudzveidību un kvalitatīvu darbvietu rašanos, kā arī paaugstināt dzīves līmeni; 

B. tā kā 21. gadsimtā tirdzniecība ir jāorganizē un jāpārstrukturē tā, lai tiktu ņemta vērā 

globālo vērtības ķēžu milzīgā ietekme uz valstu, reģionu un starptautisko ekonomiku, 

tālejošās pārmaiņas ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, ko izraisījušas jaunās 

tehnoloģijas, kā arī rūpnieciskās un lauksaimniecības ražošanas digitalizācija, kas 

mainījusi ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības satvaru visā pasaulē un līdz ar to kļuvusi 

par nepieciešamu instrumentu pieaugošas globālās savstarpējās atkarības apstākļos un 

dažādo pasaules reģionu iedzīvotāju interešu aizsardzībai; 

C. tā kā palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri asi kritizē vai pat noraida brīvās tirdzniecības 

nolīgumus (BTN), jo uzskata, ka tie nav piemēroti, lai risinātu visas tās problēmas un 

novērsto dziļo, ilgstošo ietekmi uz tirdzniecības partneru valsts un reģionu attīstību, 

viņu spēju izveidot pašiem savu ražošanas jaudu, lai garantētu paliekošu un stabilu 

ekonomisko sniegumu, kas sekmē ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību, 

tostarp tie nav piemēroti, lai novērstu pašreizējo negatīvo ietekmi, kāda ir 

makroekonomiskajām un mikroekonomiskajām attiecībām un nosacījumiem, kas bieži 

noved pie ražotņu un MVU slēgšanas, darbvietu samazināšanās, veselu ražošanas 

                                                 
1 OV C 99E, 3.4.2012., 94. lpp. 
2 OV C 99E, 3.4.2012., 31. lpp. 
3 OV C 99E, 3.4.2012., 101. lpp. 
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nozaru pārcelšanu uz trešām valstīm, vides un sociālā dempinga, ģimeņu un vidējo 

lauku saimniecību izzušanas, būtiski svarīgu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības 

samazināšanās, kultūras daudzveidības samazināšanās un tādu negatīvo tendenču 

saasināšanās kā postošās klimata pārmaiņas un nabadzība, kas skar kā jaunattīstības, tā 

industrializētās valstis; 

D. tā kā LESD 191. pantā ir paredzēts piesardzības princips un tā piemērošana ir obligāta; 

E. tā kā ir vajadzīga sabiedrības līdzdalība un pārredzamība un tā kā nav pamata liegt 

pilsoņiem iepazīties ar visiem svarīgākajiem tirdzniecības sarunu dokumentiem; 

F. tā kā Eiropas Savienībai savā tirdzniecības politikā un tirdzniecības sarunās jāņem vērā 

dažu nozaru, jo īpaši lauksaimniecības nozares, bet arī tādu nozaru kā metalurģija, 

jutīgums pret tirgus atvēršanu un publiskā iepirkuma nozīmīgums vietējiem un 

reģionāliem MVU; 

G. tā kā migrāciju izraisa ne tikai konflikti, vilšanās un kļūdaina paļāvība uz militāriem 

risinājumiem ilgtspējīgai konfliktu atrisināšanai ar karadarbības palīdzību, ekonomiska 

un sociāla nevienlīdzība, nemieri valstīs un/vai reģionos un starp tām/tiem, kā arī 

aizvien aktuālāka klimata pārmaiņu ietekme uz dzīves apstākļiem aizvien lielākā skaitā 

valstu, bet arī nelīdzsvarotas, netaisnas un nereti negodīgas un postošas brīvās 

tirdzniecības neoliberālās loģikas uzspiešana, 

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz plašo un pieaugoši ES iedzīvotāju pretestību 

pašreizējai starptautiskās tirdzniecības politikai, kurai raksturīga liberalizācija, 

deregulācija, standartu pazemināšana, uzņēmumu pārvietošana un ļoti daudzu darbvietu 

zaudēšana, ražotņu un MVU slēgšana, kas turklāt vēl notiek taupības politikas 

apstākļos, Komisijas jaunajā stratēģijā  „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 

tirdzniecības un ieguldījumu politiku” nav paredzēta vērā ņemama stratēģijas maiņa 

godīgas un alternatīvas tirdzniecības virzienā, kas patiesi veicinātu "tirdzniecību 

visiem"; 

2. noraida transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP), ES un Kanādas 

visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) un pakalpojumu 

tirdzniecības nolīgumu (TiSA), aicina Komisiju kā prioritāti nostiprināt godīgas 

tirdzniecības attiecības ar partneriem, kas ieinteresēti veidot savstarpējību un sadarbību, 

lai izveidotu mierpilnu, multipolāru pasauli, paaugstināt sociālās un vides tiesības un 

standartus, dažādot savu tautsaimniecību, radīt kvalitatīvas darbvietas, paplašināt 

ilgtspējīgu attīstību (vismaz izpildīt ilgtspējīgas attīstības mērķus), efektīvi cīnīties pret 

klimata pārmaiņām, atļaut piemērot piesardzības principu, nodrošinot, ka tiek aizsargāti 

un attīstīti būtiski sabiedriskie pakalpojumi un kopražojumi, pārtikas nekaitīgums un 

valstu spēja sevi nodrošināt ar pārtiku, kultūras daudzveidība, nevis piešķirt prioritāti 

milzīga tirdzniecības bloka veidošanai ar ASV un citām ESAO valstīm, kas dos labumu 

transnacionālajiem uzņēmumiem, finanšu nozarei un starptautiskajiem investoriem un 

palielinās viņu ietekmi; 

3. ņemot vērā Brexit un tās milzīgo ietekmi uz ES iekšējo un ārējo tirdzniecību, aicina 

Komisiju nekavējoties apturēt CETA, ES un Singapūras BTN un procesā esošo 

ekonomiskās partnerības nolīgumu ratifikāciju, apturēt sarunas par citiem BTN, 
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piemēram, TTIP, TiSA, Japānas un ES BTN, Mercosur un ES BTN, līdz tiek rīkotas 

diskusijas par Brexit iemesliem, piemēram, ES neoliberālo politiku, tostarp pieaugošo 

BTN skaitu un tādām to sekām kā uzņēmumu pārvietošana un darbvietu samazināšanās, 

kā arī par Brexit ietekmi uz ārējās tirdzniecības politiku; 

4. aicina Komisiju pārtraukt atturēšanos no svarīgu regulu un direktīvu pieņemšanas, ko 

pieprasījuši iedzīvotāji un Parlaments, piemēram, regulas par ģenētiski modificētajiem 

organismiem (ĢMO), direktīvas par degvielas kvalitāti un regulas par pesticīdu sastāvā 

esošajiem endokrīnās sistēmas disruptoriem pieņemšanas, jo šo aktu pieņemšana varētu 

radīt sarežģījumus sarunās par TTIP; 

5. atgādina, ka saskaņā ar ANO un ES tiesību aktiem cilvēktiesības ir svarīgākas par 

tirdzniecību un investīcijām; 

6. atzīst, ka universāla piekļuve kvalitatīviem sabiedriskajiem pakalpojumiem un 

pamatprecēm, piemēram, ūdenim un sanitārijai, izglītībai, veselības aprūpei un zāļu 

pieejamībai, ir galvenais elements dalībvalstu spējā garantēt sociālo un  cilvēktiesību 

ievērošanu un nodrošināt vides aizsardzību; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis 

atturēties no tādu negatīvo sarakstu vai jaunu pasākumu pieņemšanas un pārejas 

noteikumu iekļaušanas tirdzniecības darījumos, kas apdraud valstu spēju reversēt 

liberalizācijas tarifu minimālās robežvērtības; 

Demokrātija un pārredzamība 

7. aicina Komisiju respektēt demokrātiju un atturēties pasniegt tādus BTN kā CETA, TiSA 

un TTIP kā nolīgumus, kas ir ekskluzīvā ES kompetencē, jo tādējādi tiek pārkāptas 

dalībvalstu parlamentu tiesības lemt par tādu tirdzniecības darījumu ratificēšanu, kuriem 

būs milzīga ietekme uz iedzīvotāju dzīvi; iebilst pret jebkādu tirdzniecības nolīgumu, 

tostarp asociācijas nolīgumu tirdzniecības sadaļu, provizorisku piemērošanu, kamēr 

Eiropas Parlaments un valstu parlamenti nav devuši savu piekrišanu; 

8. mudina Komisiju un Padomi visos tirdzniecības sarunu posmos garantēt pārredzamību 

un atklātību, publiski apspriežot sarunu mandātu un aicinot valstu parlamentus un 

Eiropas Parlamentu apspriest šo mandātu un balsot par to pirms tā apstiprināšanas, kā 

arī nodrošinot, ka visi galvenie tirdzniecības dokumenti ir pieejami visiem Eiropas 

Parlamenta deputātiem, valstu parlamentu deputātiem, kā arī iedzīvotājiem; 

9. aicina Padomi nekavējoties publicēt visas iepriekš pieņemtās un turpmākās sarunu 

pilnvaras; 

10. aicina Komisiju nodrošināt ciešu un līdzsvarotu pilsoniskās sabiedrības un sociālo 

partneru iesaisti visās starptautisko tirdzniecības nolīgumu vai horizontālo tiesību aktu, 

ar kuriem paredz ieviešanas procedūras, apspriešanas stadijās, lai uzlabotu ES 

tirdzniecības politikas saturu un tajā galveno uzmanību pievērstu pilsoņu tiesību 

aizsardzībai; 

11. iebilst kā pret regulācijas sadarbības klauzulu iekļaušanu, tā pret jebkādas jaunas 

regulācijas sadarbības iestādes izveidi, kas ļautu uzņēmumiem iejaukties likumdošanas 

procesā un ierobežot valdību un parlamentu politiku; uzskata, ka nav vajadzības pēc 
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BTN, jo jau eksistē divpusēji un starptautiski mehānismi, ar kuriem apzināt un likvidēt 

nevajadzīgus tehniskus šķēršļus tirdzniecībai un novērst administratīvo prasību 

pārklāšanos vai lielas administratīvās prasības un formalitātes, piemēram, ir instrumenti, 

kas pieņemti ANO vai PTO līmenī; 

12. ar dziļām bažām konstatē, ka tirdzniecības liberalizācija un deregulācija kopā ar 

strukturālajām reformām un pašlaik piekopto taupības politiku, kā arī ārējā parāda 

izmantošanu bagātības koncentrēšanai ir palielinājusi nabadzību un plaisu starp ļoti 

bagātajiem un ļoti nabadzīgajiem cilvēkiem ne tikai vairumā jaunattīstības valstu, bet 

arī Eiropā un ESAO valstīs; 

13. mudina Komisiju atļaut tām jaunattīstības valstīm vai kaimiņvalstīm, kas nevēlas 

apspriest BTN (piemēram, ekonomiskās partnerības nolīgumus un asociācijas 

nolīgumus) vai veidot padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, veidot 

tādas tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, kas piedāvā alternatīvas brīvās 

tirdzniecības darījumiem ar ES un atbilst šo valstu vajadzībām;   

14. uzsver, ka noteikumi cilvēktiesību jomā, sociālie un vides standarti, saistības darba 

tiesību jomā, kuras balstās uz SDO pamatkonvencijām un uzņēmumu sociālo atbildību, 

kā arī ESAO principi par daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību pamatprincipi ir standartu minimums, kam vajadzētu būt saistošam un kļūt 

par ES tirdzniecības nolīgumu būtisku sastāvdaļu kā īstenojamām saistībām; mudina 

Komisiju pārtraukt pašreizējo nesaistošo, brīvprātīgo pieeju uzņēmējdarbībai un 

cilvēktiesībām un aktīvi atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Atklāto starpvaldību 

darba grupu (OEIGWG), kas strādā pie juridiski saistoša instrumenta par starptautiskām 

korporācijām un citiem uzņēmumiem; 

15. uzsver, ka ir svarīgi tirdzniecības nolīgumos iekļaut efektīvus aizsardzības mehānismus; 

vienlaikus prasa iekļaut efektīvus darba un vides tiesību piemērošanas mehānismus, 

kuriem nepiemēro cilvēktiesību klauzulu; prasa paredzēt mehānismu, ar kuru Eiropas 

Parlaments, cilvēktiesību organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas var 

prasīt Komisijai sākt izmeklēšanu par trešās puses pārkāpumu attiecībā uz būtisko 

elementu klauzulā paredzēto pienākumu neizpildi atbilstīgi ANO līmeni pieņemtajiem 

lēmumiem; 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; 

16. 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 ES tirdzniecības politika ir 

ekonomiskās diplomātijas instruments, kas varētu arī sniegt ieguldījumu terorisma 

pamatcēloņu novēršanā; uzsver, ka efektīvs eksporta kontroles regulējums arī ir svarīgs 

ES tirdzniecības politikas aspekts; šajā sakarā aicina Komisiju atjaunināt ES divējāda 

lietojuma preču eksporta kontroles regulējumu, lai sasniegtu ES mērķus; 

17. pauž nožēlu par to, ka Komisija savā paziņojumā „Tirdzniecība visiem” nerisina 

dzimumu dimensijas jautājumus tirdzniecības nolīgumos, jo īpaši jautājumu par 

tirdzniecības politikas ietekmi uz sieviešu un meiteņu tiesībām, piemēram, tiesībām uz 
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veselības aizsardzību un tādām ar to saistītām tiesībām kā reproduktīvās veselības 

tiesības, piekļuve izglītībai, apmācībai, pārtikai, darbam, drošiem darba apstākļiem un 

ūdenim; aicina Komisiju pastiprināt centienus izmantot tirdzniecības sarunas kā 

instrumentu dzimumu līdztiesības veicināšanai visā pasaulē, kā arī nodrošināt, ka gan 

sievietes, gan vīrieši var izmantot tirdzniecības liberalizācijas sniegtās priekšrocības un 

tiek aizsargāti pret tās nelabvēlīgo ietekmi; uzskata, ka šī mērķa sasniegšanai Komisijai 

būtu jānodrošina dzimumu perspektīvas horizontāla iekļaušana visos nākotnē 

slēdzamajos tirdzniecības nolīgumos; aicina Komisiju novērtēt spēkā esošo 

tirdzniecības nolīgumu ietekmi pa dzimumiem; 

18. pauž nožēlu par to, ka vājinās vispārējā preferenču shēma (VPS) un sarūk tās tvērums, 

un aicina īstenot pretēju politiku attiecībā uz VPS izmantošanu; noraida vienpusēju 

tirdzniecības mehānismu samazināšanu, ar ko jaunattīstības valstis tiek šantažētas, lai 

tās slēgtu brīvās tirdzniecības nolīgumus ar ES; 

Vērtību ķēdes, pamatvērtības un standarti 

19. uzskata, ka tirdzniecības politikai ir jāpalīdz nodrošināt pārredzamu ražošanas procesu 

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

pamatstandartiem; aicina Komisiju veicināt iniciatīvas par pienācīgas pārbaudes 

standartiem attiecībā uz piegādes ķēdēm, atsakoties no pašreizējiem nesaistošajiem 

pienākumiem; mudina Komisiju cieši sadarboties ar SDO un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD), lai izstrādātu vispārēju 

pieeju darba apstākļu uzlabošanai, jo īpaši apģērbu ražošanas nozarē; uzsver, ka ir 

svarīgi apzināt un izvērtēt jaunas nozaru vai ģeogrāfiskās iespējas attiecībā uz atbildīgu 

piegādes ķēžu papildu iniciatīvām; ar nepacietību gaida Komisijas plānoto paziņojumu 

par korporatīvo sociālo atbildību; 

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

uzlabotu nabadzīgo ražotāju, mikro un mazo uzņēmumu iespējas, stiprinātu sieviešu 

vienlīdzību un sieviešu tiesības un uzlabotu kooperatīvu darbību, lai tirdzniecība 

vietējos un reģionālajos tirgos tiem sniegtu lielākus ieguvumus; 

21. aicina Komisiju izstrādāt tiesību aktus, kuru mērķis ir tādu preču importa aizliegums, 

kas ir ražotas, izmantojot jebkāda veida sociālo vai vides dempingu vai jebkādus 

piespiedu darba vai mūsdienu verdzības veidus, bet, kamēr šādi tiesību akti nav 

pieņemti, stiprināt preču importa un piegādes ķēžu kontroles pasākumus, pamatojoties 

uz ētiskiem apsvērumiem; 

22. uzsver, ka ir svarīgi no jauna līdzsvarot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, 

panākot elastīgu, inovatīvu un efektīvu pieeju intelektuālā īpašuma aizsardzībai, lai 

sekmētu inovāciju, tostarp jaunattīstības valstu inovatīvos centienus, cita starpā ar mērķi 

panākt to tālāku integrāciju globālajās vērtību ķēdēs; aicina šo atjaunoto līdzsvaru 

apvienot ar stratēģijām, kuru mērķis ir efektīvi nodrošināt zāļu pieejamību, tehnoloģiju 

pārvirzi uz jaunattīstības valstīm, kā arī pirmiedzīvotāju tiesību aizsardzību attiecībā uz 

bioloģisko daudzveidību to teritorijās un viņu tradicionālajām zināšanām; 

23. aicina Komisiju atbalstīt visas jaunattīstības valstis, tām pilnīgi un efektīvi izmantojot 

visus elastīgos noteikumus, kas paredzēti TRIPS līgumā, atzīti un apstiprināti 
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2001. gada 14. novembrī pieņemtajā Dohas deklarācijā par TRIPS līgumu un 

sabiedrības veselību, lai tās savās sabiedrības veselības programmās varētu nodrošināt 

būtiskāko zāļu pieejamību par pieņemamu cenu; aicina Padomi šajā sakarā izpildīt savas 

Dohas deklarācijā paredzētās saistības, nodrošinot, ka Komisija nepārprotami garantē 

zāļu pieejamību, kad attiecībā uz turpmākajiem divpusējiem un reģionāliem 

tirdzniecības nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm risina sarunas par noteikumiem 

saistībā ar farmācijas nozari vai kad jaunattīstības valstis sāk pievienošanos PTO; 

atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu VAV lūgumam pagarināt intelektuālā īpašuma tiesības 

farmācijas nozarē, lai arī Parlaments pauž nožēlu par PTO TRIPS padomes lēmumu 

piešķirt pagarinājumu tikai uz 17 gadiem; aicina Komisiju atturēties no finansiālu 

sankciju piemērošanas trešām valstīm, kas izmanto ar PTO saderīgus noteikumus; 

24. aicina Komisiju nodrošināt, ka tirdzniecības darījumos priekšroka tiek dota godīgu 

tirdzniecības shēmu nostiprināšanai kā ES, tā trešās valstīs; aicina Komisiju nodrošināt 

iespēju izsekot produktiem visā piegādes ķēdē; 

Ietekmes novērtējums un pārraudzība 

25. aicina Komisiju uzlabot kvalitāti un precizitāti ex-ante un ex-post novērtējumiem, kuru 

pamatā ir pārskatītā metodika un uzticamāku ekonomikas modeļu izmantošana; uzsver, 

ka vienmēr ir jāiesniedz padziļināts un visaptverošs ilgtspējas ietekmes novērtējums par 

tirdzniecības politikas iniciatīvām, jo īpaši ņemot vērā neseno Ombuda ieteikumu 

attiecībā uz sūdzību Nr. 1409/201/JN par ES un Vjetnamas BTN; uzskata, ka 

novērtējumi jāveic vismaz par sensitīvajām ekonomikas nozarēm, cilvēktiesībām, 

sociālajām un vides tiesībām, lauksaimniecību un vietējo ražošanu attālajos reģionos, un 

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 kvalitatīvi 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 noslēgti, īpašu uzmanību pievēršot MVU, pienācīgu darbvietu radīšanai, 

cilvēktiesībām un videi, tostarp partnervalstīs, kā arī ierosināt papildu pasākumus, ar 

kuriem tiktu nodrošināts, ka VAV gūst labumu no mūsu tirdzniecības politikas; aicina 

Komisiju ieviest mehānismu, kas ļautu apturēt BTN un asociācijas nolīgumu darbību 

gadījumos, kad viena no pusēm pārkāpj sociālās, vides un/vai cilvēktiesības; 

PTO 

26. mudina Komisiju uzņemties vadošo lomu PTO reformēšanā, kuras galvenajam mērķim 

jābūt padarīt tās darbību demokrātiskāku un efektīvāku un virzīt tās darbību uz 

globalizācijas regulācijas atsākšanu, panākot, ka PTO pilnībā ievēro ANO normas, īpaši 

attiecībā uz cilvēktiesībām, darba tiesībām, klimata pārmaiņām un attīstību, lai padarītu 

tirdzniecības politiku par globālās pārvaldības vektoru un pildītu uzdevumu novērst 

aktuālas globālās problēmas; uzsver, ka par ES tirdzniecības politikas prioritāti ir jākļūst 

reformētai daudzpusējībai; šajā sakarā pauž bažas par to, ka ES aizvien biežāk 

izmantotā divpusējo un daudzpusējo attiecību programma nekalpo šī pamatmērķa 

sasniegšanai, un tāpēc aicina Komisiju iesaldēt pašreizējās sarunas par BTN un 
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atturēties no jaunu sarunu sākšanas; 

27. 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 bremzētu veselīgu konkurenci; ir ļoti 

skeptiski noskaņots par ideju, ka aizvien lielāka intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzības un izpildes palielināšana BTN un PTO līmenī 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; aicina Komisiju pārskatīt savu nostāju attiecībā uz 

intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp patentu, preču zīmju, autortiesību, dizainparaugu, 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, izcelsmes marķējumu un zāļu, aizsardzību; 

Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļiem un korupciju 

28. uzskata, ka finanšu pakalpojumu noteikumu iekļaušanai tirdzniecības nolīgumos bieži ir 

bijusi negatīva ietekme saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos 

no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; uzstāj uz to, ka ar tirdzniecības 

nolīgumiem ir jāpalielina sadarbība cīņai pret korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; uzskata, ka 

attiecīgajos starptautiskajos nolīgumos ir jāietver pienākumi, kas balstīti uz 

starptautiskiem standartiem, pienākumu iesniegt ziņojumu par uzņēmējdarbību katrā 

valstī un automātiska informācijas apmaiņa, lai atbalstītu tālāku finanšu pakalpojumu 

liberalizāciju; 

29. 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; 

MVU vajadzības 

30. uzsver, ka tālejošai globālajai tirdzniecības politikai ir jāpievērš lielāka uzmanība 

īpašajām mikrouzņēmumu un MVU vajadzībām, un brīdina par tādu tirdzniecības 

darījumu kā TTIP, CETA un TiSA radītajiem draudiem, kas saistīti ar ES tirgus 

atvēršanu un ES iekšējās preču apmaiņas ievērojamu samazināšanos; norāda, ka tikai 13 

% Eiropas MVU ir veikuši aktīvu starptautisku darbību ārpus ES, lai arī tie nodrošina 

trešdaļu no visa ES eksporta apjoma; 

31. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas MVU varētu ātrāk piekļūt antidempinga 

procedūrām, lai tos aizsargātu no negodīgas tirdzniecības prakses; uzsver, ka ir 

nepieciešama PTO daudzpusējās sistēmas reforma, lai labāk iesaistītu MVU un 

nodrošinātu ātrāku strīdu izšķiršanu; 

32. aicina Komisiju izvērtēt un uzlabot esošos subsidiaritātes, saskaņotības un dublēšanās 

novēršanas rīkus saistībā ar attiecīgajām dalībvalstu programmām un Eiropas pievienoto 
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vērtību, pirms tā izstrādā turpmākas individuālas MVU internacionalizācijas atbalsta 

iespējas; uzsver, ka Komisijai būtu jāiesniedz Parlamentam neatkarīgs novērtējums par 

visām spēkā esošajām programmām; 

 Ieguldītāju savstarpēju un ieguldītāju un valsts strīdu risināšana  

33. noraida investoru un valsts strīdu izšķiršanas mehānisma (kā to sauca agrāk) jeb 

Investīciju tiesu sistēmas (kā to sauc tagad) iekļaušanu starptautiskās tirdzniecības 

nolīgumos starp ES un trešām valstīm vai starp Eiropas valstīm un uzskata, ka nekādā 

gadījumā nav pieņemami veidot īpašu tiesu struktūru, kas paredzēta tikai investoriem; 

34. atgādina, ka ES ieguldījumu politikai, jo īpaši tad, ja tajā ir iesaistīti valsts līdzekļi, ir 

jāveicina ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana; atgādina par nepieciešamību uzlabot 

attīstības finansēšanas iestāžu, publisko un privāto partnerību 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; 

Tirdzniecība un lauksaimniecība 

35. atkārtoti norāda, ka obligāti jāpiemēro piesardzības princips, un uzstāj uz to, ka 

jāaizsargā augstie Eiropas standarti tādās jomās kā vide, pārtikas nekaitīgums, 

dzīvnieku labturība un sociālā aizsardzība, kas ir ārkārtīgi svarīgi ES iedzīvotājiem, 

īpaši saistībā ar sabiedrības morāli, informētu patērētāju izvēli, ilgtspējīgu 

lauksaimniecību, augsta līmeņa produktu izsekojamību, produktu marķēšanu, kā arī 

nodrošinot, ka visi importētie ražojumi atbilst piemērojamajiem ES tiesību aktiem; 

izslēdz jebkādu ĢMO importu un hormonu izmantošanu pārtikas ražošanā un aicina 

stingri regulēt pesticīdu un citu ķimikāliju izmantošanu; uzsver, ka ir jāpastiprina 

importa kontrole uz robežām un ka produktiem un tirdzniecības apstākļiem valstīs, kas 

eksportē uz ES, ir vajadzīgas stingrākas Pārtikas un veterinārā biroja inspekcijas, lai 

nodrošinātu atbilstību Savienības noteikumiem; 

36. atgādina, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ievērojami palīdz popularizēt Eiropas 

tradicionālos lauksaimniecības pārtikas produktus, aizsargāt tos no kaitējošas 

parazītiskas prakses, nodrošināt patērētāju tiesības un apzinātu izvēli un aizsargāt lauku 

ražotājus un lauksaimniekus, jo īpaši MVU; 

Publiskais iepirkums 

37. atgādina par to, ka publiskais iepirkums ir svarīgs MVU, jo veicina ilgtspējīgus un 

ētiskus ražošanas modeļus; uzsver, ka attiecībā uz tirdzniecību valstīm arī turpmāk ir 

jābūt iespējai brīvi pieņemt sociālos un vides standartus, piemēram, piemērot 

ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma principu savās iepirkuma procedūrās; uzskata, ka 

publiskā iepirkuma politikai jābūt saskaņā ar SDO 94. konvenciju; norāda, ka ES ir 

viens no visatvērtākajiem publiskā iepirkuma tirgiem starp visām PTO valstīm, un 

uzskata, ka ES ir jālīdzsvaro šī situācija un jāpieņem instrumenti, kas līdzīgi ASV 

Mazās uzņēmējdarbības aktam, kas pieļauj pozitīvu diskrimināciju par labu pašmāju 

uzņēmējiem; 
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Dabas resursi  

38. uzsver, ka dabas resursi ir ierobežoti un būtu jāizmanto tikai ekonomiski un ekoloģiski 

ilgtspējīgā veidā, nosakot par prioritāti pārstrādi; atzīst jaunattīstības valstu, jo īpaši 

vismazāk attīstīto valstu, lielo atkarību no dabas resursiem; 

39. uzsver nepieciešamību virzīties uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku, tādēļ aicina 

Komisiju pastiprināt sadarbību energoizpētes, attīstības un inovāciju jomā, lai veidotu 

noturīgas enerģētikas partnerības un sekmētu sadarbību tehnoloģiju jomā, īpaši 

atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas, energoefektivitātes un aizsargmehānismu 

jomā, kā arī novērst oglekļa emisiju pārvirzi, lai izpildītu COP21 iekļautos mērķus; 

Cīņa pret savvaļas dzīvnieku un augu un to produktu nelikumīgu tirdzniecību 

40. 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 

nepārprotamu 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; 

41. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, ANO Cilvēktiesību padomei, ANO 

Tirdzniecības un attīstības konferencei un Pasaules Tirdzniecības organizācijai. 

Or. en 

 


