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30.9.2020 A9-0160/13

Grozījums Nr. 13
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
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž nožēlu par to, ka pašreizējā 
administrācija apsver iespēju izstāties no 
vispārējā iepirkuma nolīguma; aicina 
administrāciju arī turpmāk būt minētā 
nolīguma pusei;

22. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
pašreizējā administrācija nav parakstījusi 
Parīzes nolīgumu, ir izstājusies no 
Kodolieroču neizplatīšanas līguma un 
Vīnes nolīguma par Irānas 
kodolprogrammu, un tagad apsver iespēju 
izstāties no vispārējā iepirkuma nolīguma; 
pauž cerību, ka nākamā administrācija 
pārskatīs šos politiskos lēmumus, kas ļoti 
kaitē Amerikas iedzīvotājiem un visai 
pasaulei;
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30.9.2020 A9-0160/14

Grozījums Nr. 14
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
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atzinīgi vērtē ES un Japānas BTN 
stāšanos spēkā 2019. gada 1. februārī un 
atzīmē, ka saskaņā ar pirmajiem 
rezultātiem, kādi reģistrēti pēc pirmā 
īstenošanas gada13, ES eksports uz 
Japānu ir pieaudzis par 6,6 % 
salīdzinājumā ar to pašu laikposmu 
iepriekšējā gadā;
________________

32. ņem vērā ES un Japānas BTN 
stāšanos spēkā 2019. gada 1. februārī un tā 
īstenošanas sākumu un aicina Komisiju 
veikt atkārtotas sarunas par to, lai to 
pielāgotu jaunajiem izaicinājumiem, ar 
kuriem saskaras ES un pārējā pasaule;

13null
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30.9.2020 A9-0160/15

Grozījums Nr. 15
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
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atzinīgi vērtē ES un Singapūras 
tirdzniecības nolīguma stāšanos spēkā 
2019. gada 21. novembrī; atzinīgi vērtē 
progresu, kas panākts, īstenojot ES un 
Vjetnamas nolīgumu, un aicina turpināt 
strauju progresu, jo īpaši kopīgu iestāžu 
izveidē un atlikušo SDO pamatkonvenciju 
un saistību cilvēktiesību jomā ratifikācijā, 
mudinot Komisiju sadarbībā ar EĀDD 
nodrošināt, ka minētie dokumenti tiešām 
tiek pildīti; aicina dalībvalstis turpināt 
ratificēt ES un Vjetnamas ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu (EVIPA), lai tas 
kopā ar ES un Vjetnamas brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (EVFTA) varētu 
stāties spēkā pēc iespējas ātrāk; norāda, 
ka 2018. gadā ES eksportēja uz Vjetnamu 
preces aptuveni 13,8 miljardu EUR 
vērtībā, kā arī norāda, ka uz noteikumiem 
balstīti BTN un ieguldījumu aizsardzības 
nolīgumi (IAN) nodrošinās paredzamību 
un tiesiskumu ieguldītājiem, kā arī 
palielinās eksportu abos virzienos un 
nodrošinās stabilitāti MVU un to uzticību; 
uzskata, ka šie nolīgumi ir solis ceļā uz 
BTN noslēgšanu ar visu 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas 
(ASEAN) reģionu;

33. ņem vērā ES un Singapūras 
tirdzniecības nolīguma stāšanos spēkā 
2019. gada 21. novembrī un ES un 
Vjetnamas nolīguma īstenošanu un aicina 
to pārskatīt, lai padarītu piemērotu 
jauniem izaicinājumiem, piemēram, 
klimata pārmaiņām un pandēmijām;
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30.9.2020 A9-0160/16

Grozījums Nr. 16
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
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzsver, cik svarīgi ir stiprināt 
savstarpēji izdevīgas tirdzniecības un 
politiskās attiecības ar Latīņameriku; 
atgādina, ka Eiropas Savienībai ir cieša 
sadarbība ar Latīņameriku, kas balstās uz 
abu pušu vēsturiskajām, kultūras un 
ekonomikas saitēm, un ka Latīņamerika 
kopā ar Karību jūras reģionu ir piektais 
lielākais ES tirdzniecības partneris; 
uzskata, ka ES klātbūtnei reģionā ir ļoti 
būtiska nozīme, gan lai veicinātu 
sadarbību, pamatojoties uz kopīgām 
vērtībām, gan arī lai īstenotu ES ārējās 
darbības politiku un it īpaši lai stiprinātu 
daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu 
tirdzniecības sistēmu; aicina Komisiju 
attiecībā uz turpmākajiem tirdzniecības 
un asociācijas nolīgumiem skaidri paust 
savus nodomus par teksta sadalīšanu;

35. uzsver, cik svarīgi ir stiprināt 
savstarpēji izdevīgas tirdzniecības un 
politiskās attiecības ar Latīņameriku; 
atgādina, ka Eiropas Savienībai ir cieša 
sadarbība ar Latīņameriku, kas balstās uz 
abu pušu vēsturiskajām, kultūras un 
ekonomikas saitēm, un ka Latīņamerika 
kopā ar Karību jūras reģionu ir piektais 
lielākais ES tirdzniecības partneris; 
uzskata, ka ES klātbūtnei reģionā ir ļoti 
būtiska nozīme, gan lai veicinātu 
sadarbību, pamatojoties uz kopīgām 
vērtībām, gan arī lai īstenotu ES ārējās 
darbības politiku un it īpaši lai stiprinātu 
daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu 
tirdzniecības sistēmu; uzskata, ka būtu ļoti 
nedemokrātiski rīkoties ar nodomu izslēgt 
valstu parlamentus no asociācijas 
nolīgumu ratifikācijas procesa kopumā, 
ņemot vērā to milzīgo ietekmi uz 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi;
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30.9.2020 A9-0160/17

Grozījums Nr. 17
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
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver, cik svarīga ir nesen 
noslēgtā ES un Meksikas asociācijas 
nolīguma modernizācija un Mercosur 
asociācijas nolīguma noslēgšana, kas var 
padziļināt mūsu stratēģisko partnerību ar 
Latīņameriku, radīt papildu iespējas mūsu 
tirdzniecības attiecībās ar šīm valstīm un 
palīdzēt dažādot piegādes ķēdes Eiropas 
ekonomikai; uzskata, ka asociācijas 
nolīgums starp ES un Mercosur ir 
lielākais šāda veida “no viena bloka uz 
otru bloku” darījums un tam ir potenciāls 
izveidot savstarpēji izdevīgu atvērta tirgus 
zonu, kas aptver aptuveni 800 miljonus 
iedzīvotāju; atgādina, ka šim nolīgumam, 
tāpat kā visiem ES tirdzniecības 
nolīgumiem, ir jānodrošina godīgas 
konkurences apstākļi un jāgarantē 
atbilstība Eiropas standartiem un 
ražošanas metodēm; norāda, ka nolīgumā 
ir juridiski saistoša nodaļa par ilgtspējīgu 
attīstību, kas jāpiemēro, jāīsteno un 
pilnībā jānovērtē un ir paredzētas īpašas 
saistības attiecībā uz darba tiesībām un 
vides aizsardzību, tostarp Parīzes 
nolīguma par klimatu un ar to saistīto 
piemērošanas noteikumu īstenošanu;

36. pieņem zināšanai nesen notikušo 
ES un Meksikas asociācijas nolīguma un 
ES un Mercosur asociācijas nolīguma 
parafēšanu; norāda, ka šajos nolīgumos ir 
sadaļas par ilgtspējīgu attīstību, bet nav 
mehānisma izpildes panākšanai, un aicina 
Padomi atturēties no to parakstīšanas; 
aicina Komisiju pilnībā pārskatīt ES 
tirdzniecības politiku, lai nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību Parīzes nolīgumam un 
SDO standartiem, un, ņemot vērā 
pandēmijas laikā konstatētos trūkumus, 
atzīt, ka ES ir steidzami jāatjauno 
neatkarīgas ražošanas spējas visās 
stratēģiskajās nozarēs;
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30.9.2020 A9-0160/18

Grozījums Nr. 18
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
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž pārliecību, ka asociācijas 
nolīguma ar Čīli modernizācija sekmēs ES 
klātbūtni plašākā reģionā un palīdzēs 
veicināt starptautiskās tirdzniecības 
programmas īstenošanu, pamatojoties uz 
ilgtspējīgu attīstību, vides un 
nodarbinātības standartu stingrāku 
aizsardzību un cilvēktiesību ievērošanu; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka notiekošajās 
sarunās šie principi tiek ievēroti un ka 
savlaicīgi iespējams panākt vienošanos;

37. uzskata, ka asociācijas nolīguma ar 
Čīli modernizācija būtu jāsaskaņo ar 
starptautiskās tirdzniecības programmas 
īstenošanu, pamatojoties uz ilgtspējīgu 
attīstību, vides un nodarbinātības standartu 
stingrāku aizsardzību un cilvēktiesību 
ievērošanu; aicina Komisiju nodrošināt, ka 
notiekošajās sarunās šie principi tiek 
ievēroti;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Grozījums Nr. 19
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
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a pievienojas vairāku dalībvalstu 
parlamentu paustajām dziļajām bažām 
par ES un Mercosur nolīgumu, ņemot 
vērā apdraudējumu, ko tas rada 
Amazones reģionam, pirmiedzīvotāju 
kopienām, maza un vidēja apjoma 
lauksaimniekiem abos reģionos, 
rūpnieciskajām darbvietām Argentīnā un 
Brazīlijā, nodrošinātībai ar pārtiku ES 
sakarā ar Eiropas Savienībā aizliegtu 
pesticīdu masveida izmantošanu — 
turklāt ES ķīmiskā rūpniecība eksportē 
daudzus no tiem —, kā arī demokrātijai, 
ņemot vērā tiesiskuma pārkāpumus un 
represijas pret minoritātēm Brazīlijā un 
Paragvajā;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Grozījums Nr. 20
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
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. aicina īstenot vērienīgu 
programmu sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, jo īpaši ar 
Austrāliju un Jaunzēlandi, Tunisiju, 
Maroku un Indonēziju, kas būtu saskaņā ar 
zaļo kursu, taču paturēt prātā atsevišķu 
lauksaimniecības produktu, piemēram, 
liellopu gaļas, aitas gaļas, piena produktu 
un augļu, sensitīvo raksturu; atkārtoti 
aicina ātri sākt sarunas par 
ieguldījumiem ar Taivānu un aicina 
Komisiju sākt darbības jomas izpēti;

38. aicina nekavējoties apturēt sarunas 
par jauniem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, proti, ar Austrāliju un 
Jaunzēlandi, Tunisiju, Maroku un 
Indonēziju, līdz tiks izstrādāta jauna 
tirdzniecības politika, kas būtu saskaņā ar 
zaļo kursu, ņemot vērā atsevišķu 
lauksaimniecības produktu, piemēram, 
liellopu gaļas, aitas gaļas, piena produktu 
un augļu, sensitīvo raksturu;

Or. en



AM\1214595LV.docx PE658.341v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

30.9.2020 A9-0160/21

Grozījums Nr. 21
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
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atgādina par pozitīvajām 
tendencēm, ko iezīmē ES un Kanādas 
tirdzniecības nolīgums (CETA); atzīmē, ka 
nolīguma īstenošanas pirmajā pilnajā 
kalendārajā gadā divpusējā preču, tostarp 
lauksaimniecības un pārtikas produktu, 
tirdzniecība pieauga par 10,3 %, 
salīdzinot ar vidējo rādītāju iepriekšējos 
trīs gados; atgādina, ka ES tirdzniecības 
bilances pārpalikums ar Kanādu 
palielinājās līdz 60 % un radīja papildu 
iespējas mūsu eksportētājiem; atgādina, 
ka pēc nolīguma provizoriskās stāšanās 
spēkā abas puses ir izveidojušas stabilu 
partnerību, un sākotnējais teksts ir 
papildināts ar būtiskiem ieteikumiem 
attiecībā uz tirdzniecību, klimatrīcību un 
Parīzes nolīgumu, dzimumu līdztiesību un 
MVU, kas liecina par tirdzniecības 
nolīguma īstenošanas dinamiku; aicina 
Komisiju iesniegt Parlamentam jaunākos 
datus par ES MVU eksportu un nolīguma 
vispārējo ilgtspēju; atgādina, ka ir svarīgi 
stiprināt TIA sadaļas īstenošanu un 
paveiktā darba pēctecību;

43. pauž dziļas bažas par to, ka 
Kanāda pārkāpj ES un Kanādas 
tirdzniecības nolīgumu (CETA), kā to 
norādīja Komisijas pārtikas 
nodrošinājuma eksperti 2014. gadā un 
nesen 2020. gadā, jo īpaši attiecībā uz 
Kanādas liellopu gaļas izsekojamību, 
Kanādas iestāžu sadarbības trūkumu, kas 
neļauj ES pārbaudīt, vai netiek izmantoti 
augšanas hormoni, un ES robežu un 
veselības iestāžu atbildīgo struktūru 
iecietību pret pārtikas nodrošinājuma 
pārkāpumiem; uzsver, ka šis nolīgums ir 
jāpārskata, lai padarītu to saderīgu ar 
zaļo kursu un piesardzības principu un lai 
TIA sadaļai nodrošinātu izpildes 
panākšanu;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Grozījums Nr. 22
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
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka tirdzniecības sarunās ir 
ļoti svarīgi iesaistīt it īpaši visu pušu valstu 
parlamentus, pilsonisko sabiedrību un 
privāto sektoru; prasa tirdzniecības 
nolīgumu apspriešanā un īstenošanā vairāk 
iesaistīt sociālos partnerus un pilsonisko 
sabiedrību un apspriesties ar tiem, it īpaši 
iekšzemes padomdevēju grupu 
kompetences jomā, kuru uzraudzības lomu 
varētu paplašināt, attiecinot to uz visām 
tirdzniecības nolīgumu daļām, nevis tikai 
uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļām;

48. uzsver, ka tirdzniecības sarunās ir 
ļoti svarīgi iesaistīt it īpaši visu pušu valstu 
parlamentus, pilsonisko sabiedrību un 
privāto sektoru; prasa tirdzniecības 
nolīgumu apspriešanā un īstenošanā vairāk 
iesaistīt sociālos partnerus un pilsonisko 
sabiedrību un apspriesties ar tiem, it īpaši 
iekšzemes padomdevēju grupu 
kompetences jomā, kuru uzraudzības lomu 
varētu paplašināt, attiecinot to uz visām 
tirdzniecības nolīgumu daļām, nevis tikai 
uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļām; aicina Komisiju izveidot skaidru 
un neatkarīgu procedūru sūdzību 
izskatīšanai, piemēram, izmantojot Peru 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
ierosināto procedūru;

Or. en


