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30.9.2020 A9-0160/3

Grozījums Nr. 3
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā saskaņā ar jaunākajiem 
Eirobarometra datiem aptuveni 60 % ES 
iedzīvotāju uzskata, ka viņi gūst labumu 
no starptautiskās tirdzniecības; tā kā daļa 
sabiedrības ir ļoti labi informēta par 
tirdzniecības politiku un tirdzniecības 
nolīgumiem; tā kā puse no aptaujātajiem 
uzskata, ka ES tirdzniecības politikas 
prioritātēm jābūt radīt darbvietas ES un 
aizsargāt vides un veselības standartus; tā 
kā Komisijai un dalībvalstīm jāturpina 
izstrādāt pienācīgu komunikācijas 
stratēģiju par tirdzniecības politiku un 
tirdzniecības nolīgumiem, lai vērstos pret 
viltus ziņām, kas skar tirdzniecību, un 
sniegtu pēc iespējas vairāk informācijas, 
vienlaikus vēršoties pie konkrētām 
ieinteresētajām personām un palielinot 
uzņēmēju informētību par tirdzniecības 
nolīgumiem,

G. tā kā pieaug ES iedzīvotāju 
pieprasījums pielāgot ES jaunajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsu 
sabiedrība; tā kā ievērojama sabiedrības 
daļa ir ļoti labi informēta par tirdzniecības 
politiku un tirdzniecības nolīgumiem un 
uzskata, ka ES tirdzniecības politikas 
prioritātēm jābūt radīt darbvietas ES un 
aizsargāt vides un veselības standartus; tā 
kā Komisijai un dalībvalstīm jāturpina 
izstrādāt pienācīgu komunikācijas 
stratēģiju par tirdzniecības politiku un 
tirdzniecības nolīgumiem, lai sniegtu 
sabiedrībai visaptverošu, ticamu un 
neitrālu informāciju;
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30.9.2020 A9-0160/4

Grozījums Nr. 4
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir 
izraisījis daudzšķautņainu krīzi, kam būs 
ilgtermiņa sekas, un ir atklājis atsevišķu 
svarīgu izstrādājumu, , tostarp medicīnas 
iekārtu un ierīču, globālo vērtību ķēžu 
noturības trūkumu; tā kā krīze ir parādījusi, 
ka nepieciešamas stabilākas un noturīgākas 
ražošanas ķēdes, kā arī investīcijas 
stratēģiskajās nozarēs, lai mazinātu ES 
atkarību no importa; tā kā zinātniski 
pamatoti ziņojumi norāda uz pieaugošu 
risku pasaules mēroga pandēmiju 
uzliesmojumiem un ar klimata pārmaiņām 
saistītām parādībām, kas ietekmēs 
starptautiskās attiecības; tā kā G20 
tirdzniecības ministri ir apņēmušies 
mazināt Covid-19 ietekmi uz starptautisko 
tirdzniecību un ieguldījumiem, turpinot 
sadarboties, lai nodrošinātu brīvu, godīgu, 
nediskriminējošu, pārredzamu, 
paredzamu un stabilu tirdzniecības un 
ieguldījumu vidi, un saglabājot mūsu 
tirgu atvērtību, lai nodrošinātu būtisku 
medicīnas preču un aprīkojuma, kritiski 
svarīgu lauksaimniecības produktu un citu 
būtisku preču un pakalpojumu nepārtrauktu 
plūsmu pāri robežām; 

J. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir 
parādījis ES ekonomikas neaizsargātību 
un tās piegādes ķēžu atkarību no trešām 
valstīm gadiem ilgas dogmatiskas 
tirdzniecības liberalizācijas dēļ, izraisījis 
daudzšķautņainu krīzi, kam būs ilgtermiņa 
sekas, un ir atklājis atsevišķu svarīgu 
izstrādājumu, tostarp medicīnas iekārtu un 
ierīču, globālo vērtību ķēžu noturības 
trūkumu; tā kā krīze ir parādījusi, ka 
nepieciešamas stabilākas un noturīgākas 
ražošanas ķēdes, kā arī investīcijas 
stratēģiskajās nozarēs, lai mazinātu ES 
atkarību no importa; tā kā zinātniski 
pamatoti ziņojumi norāda uz pieaugošu 
risku pasaules mēroga pandēmiju 
uzliesmojumiem un ar klimata pārmaiņām 
saistītām parādībām, kas ietekmēs 
starptautiskās attiecības; tā kā G20 
tirdzniecības ministri nav spējuši pienācīgi 
risināt krīzes cēloņus, iesaistoties 
ražošanas ķēžu reformā, lai nodrošinātu 
ekonomikas diversifikāciju un noturību, 
kā arī nodrošinātu būtisku medicīnas preču 
un aprīkojuma, kritiski svarīgu 
lauksaimniecības produktu un citu būtisku 
preču un pakalpojumu nepārtrauktu plūsmu 
pāri robežām; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Grozījums Nr. 5
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka būtiski globālā 
konteksta aspekti ir mainījušies un pēdējo 
divu gadu laikā pieredzēto dažādu 
saspīlējumu dēļ ir kļuvuši neprognozējami; 
atkārtoti pauž atbalstu atvērtai, brīvai, 
noteikumos balstītai, paredzamai, taisnīgai 
un daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, kas 
ir jāaizsargā un jāsekmē; norāda, ka, 
neskatoties uz sarežģīto ekonomisko 
situāciju pasaulē, 2018. gadā ES reģistrēts 
preču tirdzniecības bilances ar 
tirdzniecības nolīgumu partneriem 
pārpalikums bija 84,6 miljardu EUR 
apmērā salīdzinājumā ar tās kopējo 
tirdzniecības deficītu ar pārējām pasaules 
valstīm aptuveni 24,6 miljardu EUR 
apmērā; atgādina, ka vairāk nekā 
36 miljonus darbvietu nodrošina ES 
ārējais eksports;

1. pauž bažas par to, ka būtiski 
globālā konteksta aspekti ir mainījušies un 
pēdējo divu gadu laikā pieredzēto dažādu 
saspīlējumu dēļ ir kļuvuši neprognozējami, 
kā arī par ES ekonomikas neaizsargātību 
un tās piegādes ķēžu atkarību no trešām 
valstīm gadiem ilgās liberalizācijas dēļ; 
atkārtoti pauž atbalstu atvērtai, brīvai, 
noteikumos balstītai, paredzamai, taisnīgai 
un daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, kas 
ir jāaizsargā, bet jāreformē, lai tā būtu 
pārredzamāka, demokrātiskāka un 
ievērotu starptautisko tiesību normu 
hierarhiju; uzskata, ka kopējā 
tirdzniecības politika ir būtiski 
jāpārorientē, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, sabiedrisko 
pakalpojumu stiprināšanu, stratēģisku un 
neaizsargātu ekonomikas nozaru 
aizsardzību un saimnieciskās darbības 
diversifikāciju ar mērķi risināt tādas 
būtiskas problēmas kā pandēmijas, 
klimata pārmaiņas un nabadzība;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/6

Grozījums Nr. 6
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzstāj, ka ES tirdzniecības 
stratēģijai arī turpmāk ir jāizplata 
Savienības intereses un vērtības, risinot 
jaunas problēmas visā pasaulē, jāpalielina 
ES rūpniecības konkurētspēja un jāveicina 
ekonomikas izaugsme saskaņā ar Eiropas 
zaļā kursa mērķiem; tāpēc uzskata, ka 
jāīsteno vērienīga multilaterāla un 
plurilaterāla programma, jāslēdz godīgi un 
abpusēji noderīgi nolīgumi, stingri 
ievērojot savstarpības principu un Eiropas 
augstās normas un standartus jutīgās 
nozarēs, cilvēktiesības un to efektīvu 
aizsardzību, un jālikvidē nepamatoti 
tirdzniecības šķēršļi, jo tas ir labākais 
veids, kā globalizētajā pasaulē uzlabot ES 
konkurētspēju;

3. uzstāj, ka ES tirdzniecības 
stratēģijai ir jāreaģē uz jaunām 
problēmām visā pasaulē un jāpalielina ES 
rūpniecības noturība un ka tā jāsaskaņo ar 
Eiropas zaļā kursa mērķiem; tāpēc uzskata, 
ka jāīsteno vērienīga internacionāla, 
multilaterāla, plurilaterāla un bilaterāla 
programma, jāslēdz godīgi un abpusēji 
noderīgi nolīgumi, stingri ievērojot 
savstarpības principu un Eiropas augstās 
normas un standartus jutīgās nozarēs, 
cilvēktiesības un to efektīvu aizsardzību, 
un jālikvidē nepamatoti tirdzniecības 
šķēršļi, jo tas ir labākais veids, kā 
globalizētajā pasaulē uzlabot ES 
konkurētspēju;
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30.9.2020 A9-0160/7

Grozījums Nr. 7
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5 uzsver nepieciešamību uzlabot 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm; 
aicina turpināt paraugprakses apmaiņu 
dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un 
Komisijas starpā, lai panāktu sinerģiju un 
uzlabotu rezultātus; līdz ar to uzsver arī 
nepieciešamību uzlabot nolīgumu izpildes 
novērtēšanas stratēģijas un uzskata, ka 
Komisijai būtu jānodrošina labāks katra 
tirdzniecības nolīguma ietekmes 
novērtējums, kas savlaicīgi jāveic 
neatkarīgām struktūrām;

5. uzsver nepieciešamību uzlabot 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm; 
aicina turpināt paraugprakses apmaiņu 
dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un 
Komisijas starpā, lai panāktu sinerģiju un 
uzlabotu rezultātus; līdz ar to uzsver arī 
nepieciešamību uzlabot nolīgumu izpildes 
novērtēšanas stratēģijas un uzskata, ka 
Komisijai būtu jānodrošina labāks katra 
tirdzniecības nolīguma ietekmes 
novērtējums, kas, izmantojot uzticamus 
ekonomikas modeļus, savlaicīgi jāveic 
neatkarīgām struktūrām;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Grozījums Nr. 8
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka Komisijai un 
dalībvalstīm jāizstrādā labāka ES 
tirdzniecības politikas sniegto ieguvumu 
komunikācijas un izpratnes vairošanas 
stratēģija, lai efektīvi līdzdarbotos ar 
sabiedrību un ieinteresētajām personām; 
atgādina, ka ceļveži sniedz iespēju 
Komisijai darīt zināmu un skaidrot 
konkrētas iniciatīvas pamatojumu un tās 
mērķus, kā arī sadarboties ar sabiedrību 
un ieinteresētajām personām un saņemt 
atgriezenisko saiti; uzskata, ka Komisijai 
būtu jānodrošina ceļvežu un citu 
apspriešanās pasākumu pilnīga 
pārredzamība, lai pēc iespējas palielinātu 
to ietekmi un nodrošinātu ieinteresēto 
personu iesaisti;

7. uzsver, ka Komisijai un 
dalībvalstīm labāk jāsadarbojas ar 
sabiedrību un ieinteresētajām personām un 
jāsaņem atgriezeniskā saite; uzskata, ka 
Komisijai būtu jānodrošina ceļvežu un citu 
apspriešanās pasākumu pilnīga 
pārredzamība, lai pēc iespējas palielinātu 
to ietekmi un nodrošinātu ieinteresēto 
personu iesaisti;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/9

Grozījums Nr. 9
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nožēlu par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko izraisīja starptautiskās 
tirdzniecības un globālo vērtības ķēžu 
darbības traucējumi Covid-19 pandēmijas 
rezultātā un kas var īpaši smagi ietekmēt 
jaunattīstības valstis; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka tās noteikumi, kas 
reglamentē tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm, atbalsta zāļu un medicīniskā 
aprīkojuma pieejamību; 

11. pauž nožēlu par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko izraisīja starptautiskās 
tirdzniecības un globālo vērtības ķēžu 
darbības traucējumi Covid-19 pandēmijas 
rezultātā un kas var īpaši smagi ietekmēt 
jaunattīstības valstis; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka tās noteikumi, kas 
reglamentē tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm, atbalsta zāļu un medicīniskā 
aprīkojuma pieejamību un panāk 
nodrošinātību ar pārtiku;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Grozījums Nr. 10
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka šis ir izšķirošs brīdis 
veicināt atvērtu, taisnīgu, līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un uz vērtībām balstītu 
multilaterālismu un globālu tirdzniecības 
sistēmu; pauž dziļu nožēlu par strupceļu, 
kurā nonākusi PTO un kas prasa visu PTO 
dalībvalstu aktīvu rīcību un saistības; 
atkārtoti pauž apņemšanos aizsargāt uz 
noteikumiem balstītu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu;

13. uzsver, ka šis ir izšķirošs brīdis 
veicināt atvērtu, taisnīgu, līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un uz vērtībām balstītu 
multilaterālismu un globālu tirdzniecības 
sistēmu; pauž dziļu nožēlu par strupceļu, 
kurā nonākusi PTO un kas prasa visu PTO 
dalībvalstu aktīvu rīcību un saistības; 
atkārtoti pauž apņemšanos aizsargāt uz 
noteikumiem balstītu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu un starptautiskās 
tiesības;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Grozījums Nr. 11
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts sarunās par daudzpusējo 
ieguldījumu tiesu (MIC); norāda, ka 
starptautiskā tiesu sistēma (ICS) iecerēta 
kā stūrakmens ceļā uz daudzpusējās 
ieguldījumu tiesas izveidi; pauž nožēlu par 
ārkārtīgi lēno dalībvalstu progresu, atceļot 
ES iekšējos divpusējos ieguldījumu 
nolīgumus, un mudina Komisiju attiecīgi 
rīkoties;

17. piekrīt pasaules mēroga bažām par 
ļaunprātīgām investoru un valsts strīdu 
izšķiršanas sistēmām un aicina Komisiju 
atturēties no jebkādas speciālas 
tiesvedības vai strīdu izšķiršanas sistēmas, 
piemēram, ISDS, ICS, MIC vai citu 
sistēmu, atbalstīšanas vai apspriešanas 
attiecībā uz korporatīvajiem un ārvalstu 
investoriem; aicina Komisiju, pārskatot 
pašreizējos BTN, apturēt šīs sistēmas, kā 
arī ātri rast izeju no skandalozā 
Enerģētikas hartas nolīguma, kas 
dalībvalstīm izmaksā miljardiem euro un 
padara tām nepieciešamo pārkārtošanos 
uz enerģijas ražošanu saskaņā ar zaļo 
kursu un Parīzes nolīgumu dārgāku un 
sarežģītāku; pauž nožēlu par ārkārtīgi lēno 
dalībvalstu progresu, atceļot ES iekšējos 
divpusējos ieguldījumu nolīgumus, un 
mudina Komisiju attiecīgi rīkoties;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Grozījums Nr. 12
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka ES būtu jāturpina 
sadarboties ar ASV kā partneri un 
jāatrisina kopīgu interešu tirdzniecības 
problēmas, draudi un tirdzniecības 
saspīlējumi, piemēram, problēmu, kas 
saistīta ar ASV pieņemto tiesību aktu, kas 
ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, 
eksteritoriālu piemērošanu; uzsver, ka ES 
būtu jāturpina iesaistīties centienos 
atjaunot savstarpēju uzticēšanos un ciešas 
tirdzniecības attiecības, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas standartu ievērošanu; 
uzskata, ka ierobežotu tirdzniecības 
nolīgumu ar ASV varētu uzskatīt par 
svarīgu atspēriena punktu;

20. uzsver, ka ES būtu jāturpina 
sadarboties ar ASV kā partneri un 
jāatrisina kopīgu interešu tirdzniecības 
problēmas, draudi un tirdzniecības 
saspīlējumi, piemēram, problēmu, kas 
saistīta ar ASV pieņemto tiesību aktu, kas 
ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, 
eksteritoriālu piemērošanu; uzsver, ka ES 
būtu jāturpina iesaistīties centienos 
atjaunot savstarpēju uzticēšanos un ciešas 
tirdzniecības attiecības, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas standartu ievērošanu; 
uzskata, ka nevienu tirdzniecības 
nolīgumu, pat ne ierobežota apjoma 
nolīgumu, nevajadzētu parakstīt ar ASV, 
kamēr šī valsts nav parakstījusi un 
nepiemēro Parīzes nolīgumu un kamēr tā 
piemēro nelikumīgus tirdzniecības 
pasākumus un eksteritoriālas sankcijas;
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