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30.9.2020 A9-0160/23

Grozījums Nr. 23
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.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 48.a ņemot vērā to, ka drošības spēki 
Kolumbijā klaji pārkāpj cilvēktiesības, 
aicina Komisiju piemērot šādu nolīgumu 
demokrātijas un cilvēktiesību klauzulas, 
jo tās ir būtiski šo nolīgumu elementi; 
norāda, ka šī apturēšana var būt daļēja 
un vērsta uz tām ekonomikas nozarēm, 
kuras gūst labumu no slepkavībām un 
iedzīvotāju pārvietošanas, piemēram, eļļas 
palmu un banānu ražošanu; aicina valstu 
parlamentus, kas nav ratificējuši šo 
nolīgumu, atturēties no tā, kamēr nav 
ieviests efektīvs mehānisms, kas spēj 
garantēt, ka tiek ievērots ceļvedis un 
nolīguma būtiskie elementi;
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30.9.2020 A9-0160/24

Grozījums Nr. 24
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
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. atgādina par savu nostāju, kas 
pausta iepriekšējā ziņojumā par kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu; uzsver, 
ka Komisijas dienestu 2018. gada 27. 
februārī izstrādātais 15 punktu rīcības plāns 
ir labs pamats pārdomām, kā uzlabot 
mehānismus tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības (TIA) sadaļās; atgādina, ka jaunās 
paaudzes nolīgumos ir iekļautas klauzulas 
par cilvēktiesībām un sadaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, kuru pilnīga īstenošana 
ir vērsta uz to, lai garantētu un veicinātu 
cilvēktiesību ievērošanu, Savienības 
vērtības un augsta līmeņa darba, sociālos 
un vides standartus; ņem vērā Komisijas 
ziņojumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu 
īstenošanu iekļauto ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu novērtējumu un aicina savlaicīgi 
īstenot spēkā esošos TIA noteikumus; 
prasa Komisijai izstrādāt skaidru un 
konkrētu metodiku šo sadaļu īstenošanas 
uzraudzībai un novērtēšanai, ņemot vērā to, 
ka nav iespējams veikt šo novērtēšanu, 
tikai pamatojoties uz kvantitatīviem 
datiem; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus par to, kā stiprināt 
tirdzniecības nolīgumu ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas īstenošanu;

49. atgādina par savu nostāju, kas 
pausta iepriekšējā ziņojumā par kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu; uzsver, 
ka Komisijas dienestu 2018. gada 27. 
februārī izstrādātais 15 punktu rīcības plāns 
ir labs pamats pārdomām, kā uzlabot 
mehānismus tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības (TIA) sadaļās; atgādina, ka jaunās 
paaudzes nolīgumos ir ne tikai iekļautas 
klauzulas par atsauci uz demokrātiju un 
cilvēktiesībām kā būtiskiem nolīguma 
elementiem tāpat kā iepriekšējos 
nolīgumos, bet arī iekļautas sadaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, kuru pilnīga īstenošana 
ir vērsta uz to, lai garantētu un veicinātu 
cilvēktiesību ievērošanu, Savienības 
vērtības un augsta līmeņa darba, sociālos 
un vides standartus; ņem vērā Komisijas 
ziņojumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu 
īstenošanu iekļauto ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu novērtējumu un aicina savlaicīgi 
īstenot spēkā esošos TIA noteikumus; 
prasa Komisijai izstrādāt skaidru un 
konkrētu metodiku šo būtisko elementu un 
šo TIA sadaļu īstenošanas uzraudzībai un 
novērtēšanai, ņemot vērā to, ka nav 
iespējams veikt šo novērtēšanu, tikai 
pamatojoties uz kvantitatīviem datiem; 
aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par 
to, kā stiprināt tirdzniecības nolīgumu 
cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas īstenošanu;
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30.9.2020 A9-0160/25

Grozījums Nr. 25
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
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos 
iekļautajām tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļām vajadzētu būt vienam no 
Eiropas zaļā kursa ārējās dimensijas 
virzītājspēkiem; uzsver, ka jebkādam 
jaunam ar oglekli saistītam pielāgošanas 
mehānismam vajadzētu būt saderīgam ar 
PTO noteikumiem, kā arī ES BTN; 
uzsver, ka ES uzņēmumus nevajadzētu 
nostādīt neizdevīgos konkurences 
apstākļos;

56. uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos 
iekļautajām tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļām vajadzētu būt vienam no 
Eiropas zaļā kursa ārējās dimensijas 
virzītājspēkiem; uzsver, ka ES ir jārīkojas 
PTO līmenī, lai garantētu, ka neviens 
PTO noteikums nebūs pretrunā jaunajam 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismam vai 
jebkādiem pasākumiem, kas nepieciešami, 
lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu;
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30.9.2020 A9-0160/26

Grozījums Nr. 26
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
63. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu par galvenā tirdzniecības 
izpildamatpersonas (CTEO) iecelšanu 
amatā 2020. gada sākumā, lai tiktu 
uzraudzīta un uzlabota atbilstība ES 
tirdzniecības nolīgumiem; norāda, ka 
pienācīgi jāīsteno ES tirdzniecības 
nolīgumu noteikumi, lai nodrošinātu šādu 
nolīgumu efektivitāti un novērstu tirgus 
izkropļojumus; uzsver, ka šajā 
jaunizveidotajā postenī galvenā uzmanība 
jāpievērš mūsu tirdzniecības nolīgumu 
īstenošanai un izpildei, kā arī tirgus 
piekļuves un tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības saistību pārkāpumiem; uzskata, 
ka galvenajam uzraugam tirdzniecības 
nolīgumu izpildes jautājumos būtu ne tikai 
jāuzrauga un jāpanāk ES tirdzniecības 
nolīgumos ar trešām valstīm noteikto 
pienākumu vides un darba tiesību 
aizsardzības jomā izpilde, bet jāpievēršas 
tirdzniecības nolīgumu visu sadaļu 
īstenošanai, lai nodrošinātu šādu līgumu 
pilnvērtīgu izmantošanu; aicina Komisiju 
precizēt šīs jaunās amatpersonas funkcijas;

63. pieņem zināšanai jaunās galvenās 
tirdzniecības izpildamatpersonas (CTEO) 
iecelšanu amatā, lai tiktu uzraudzīta un 
uzlabota atbilstība mūsu tirdzniecības 
nolīgumiem, kā arī izskatītu tirgus 
piekļuves un tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības saistību pārkāpumus; uzskata, ka 
galvenajam uzraugam tirdzniecības 
nolīgumu izpildes jautājumos būtu ne tikai 
jāuzrauga un jāpanāk ES tirdzniecības 
nolīgumos ar trešām valstīm noteikto 
pienākumu vides, cilvēktiesību un darba 
tiesību aizsardzības jomā izpilde, bet 
jāpievēršas tirdzniecības nolīgumu visu 
sadaļu īstenošanai, lai nodrošinātu šādu 
līgumu pilnvērtīgu izmantošanu; aicina 
Komisiju precizēt šīs jaunās amatpersonas 
funkcijas;
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30.9.2020 A9-0160/27

Grozījums Nr. 27
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
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. aicina Padomi nodrošināt, ka ātri 
tiek panākta vienošanās par starptautiskā 
iepirkuma instrumentu, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, savstarpīgumu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmējiem; aicina izveidot ārkārtas 
veselības aprūpes pamatproduktu globālu 
katalogu, lai nākotnē izvairītos no trešo 
valstu piegādātāju ļaunprātīgas rīcības 
starptautiskajā tirdzniecībā globālas 
pandēmijas laikā; norāda, ka Savienības 
publiskā iepirkuma tirgi ir atvērtākie šāda 
veida tirgi pasaulē un ka vairākas trešās 
valstis piedāvā ļoti ierobežotu piekļuvi 
šiem tirgiem; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
savstarpīgumu un abpusēju labumu tirgu 
pieejamības un publiskā iepirkuma jomā, 
ņemot vērā ES uzņēmumu intereses;

64. aicina Padomi nodrošināt, ka ātri 
tiek panākta vienošanās par starptautiskā 
iepirkuma instrumentu, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, savstarpīgumu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmējiem; aicina izveidot ārkārtas 
veselības aprūpes pamatproduktu globālu 
katalogu, lai nākotnē izvairītos no trešo 
valstu piegādātāju ļaunprātīgas rīcības 
starptautiskajā tirdzniecībā globālas 
pandēmijas laikā; ar bažām norāda, ka 
Savienības publiskā iepirkuma tirgi ir 
atvērtākie šāda veida tirgi pasaulē un ka 
vairākas trešās valstis ir piesardzīgi 
ierobežojušas piekļuvi daļai šādu tirgu, lai 
aizsargātu savus vietējos MVU; uzsver, ka 
ir svarīgi veicināt savstarpīgumu un 
abpusēju labumu tirgu pieejamības un 
publiskā iepirkuma jomā, ņemot vērā ES 
pilsoņu un uzņēmumu intereses;
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30.9.2020 A9-0160/28

Grozījums Nr. 28
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
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. pauž bažas par ieguldītāju un valstu 
strīdu izšķiršanas mehānismu pastāvīgu 
paplašināšanu, slēdzot ieguldījumu 
nolīgumus; atgādina, ka šādas paralēlas 
tiesību sistēmas tiek veidotas, lai efektīvāk 
īstenotu uzņēmumu intereses un tiesības, 
nevis to pienākumus un atbildību, un ka tās 
var apdraudēt valstu politikas veidošanas 
telpu un leģitīmās reglamentēšanas 
tiesības; nosoda to, ka juridiskās firmas jau 
ir sākušas reklamēt konsultācijas par to, kā 
ārvalstu ieguldītāji var uzsākt tiesvedību 
par valdību pasākumiem, ko tās 
pieņēmušas Covid-19 dēļ; aicina noteikt 
moratoriju visām strīdu izšķiršanas 
prasībām par pasākumiem saistībā ar 
pandēmijas veselības aizsardzības, 
ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem 
un tās ietekmi;

69. pauž bažas par ieguldītāju un valstu 
strīdu izšķiršanas mehānismu pastāvīgu 
paplašināšanu, slēdzot ieguldījumu 
nolīgumus; atgādina, ka šādas paralēlas 
tiesību sistēmas tiek veidotas, lai efektīvāk 
īstenotu uzņēmumu intereses un tiesības, 
nevis to pienākumus un atbildību, un ka tās 
var apdraudēt valstu politikas veidošanas 
telpu un leģitīmās reglamentēšanas 
tiesības; nosoda to, ka juridiskās firmas jau 
ir sākušas reklamēt konsultācijas par to, kā 
ārvalstu ieguldītāji var uzsākt tiesvedību 
par valdību pasākumiem, ko tās 
pieņēmušas Covid-19 dēļ; aicina noteikt 
moratoriju visām strīdu izšķiršanas 
prasībām par pasākumiem saistībā ar 
pandēmijas veselības aizsardzības, 
ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem 
un tās ietekmi un izbeigt sarunas par 
jebkāda veida mehānismu starp 
investoriem un valsti, ar kuru izveido 
īpašas tiesu sistēmas, kas nodrošina 
privilēģijas korporatīvajiem uzņēmumiem 
un ārvalstu investoriem;

Or. en


