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30.9.2020 A9-0160/29

Grozījums Nr. 29
Saskia Bricmont
Verts/ALE 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 arī turpmāk ir jāizplata 
Savienības intereses un vērtības, risinot 
jaunas problēmas visā pasaulē, jāpalielina 
ES rūpniecības konkurētspēja un jāveicina 
ekonomikas izaugsme; uzsver, ka ES 
klimata mērķi, kas izklāstīti zaļajā kursā, 
ir jāintegrē ES tirdzniecības politikā; 
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;
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30.9.2020 A9-0160/30

Grozījums Nr. 30
Saskia Bricmont
Verts/ALE 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. 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 
ratifikācijā; pauž bažas par cilvēktiesību 
situācijas pasliktināšanos, neraugoties uz 
EVFTA stāšanos spēkā, un mudina 
Komisiju sadarbībā ar EĀDD nodrošināt 
Vjetnamas saistību konkrētu izpildi, 
uzraudzīt tās un regulāri ziņot Eiropas 
Parlamentam; aicina dalībvalstis turpināt 
ratificēt ES un Vjetnamas ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu (EVIPA) tikai tad, 
ja tiek novērota cilvēktiesību situācijas 
uzlabošanās un tiek garantēta šī pozitīvā 
dinamika; 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;
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30.9.2020 A9-0160/31

Grozījums Nr. 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
Verts/ALE 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. uzskata, ka, neraugoties uz TIA 
sadaļu, ES un Mercosur nolīgums nav 
saderīgs ar Eiropas zaļo kursu un tajā nav 
risinātas problēmas, kas izceltas ietekmes 
novērtējumā, kurš publiskots vairāk nekā 
gadu pēc tā noslēgšanas; atgādina, ka 
Parīzes nolīgumam ir jābūt būtiskam 
BTN elementam, tāpat arī 
Biodaudzveidības konvencijai; uzskata, ka 
ar protokola vai skaidrojoša paziņojuma 
pieņemšanu nepietiks, lai nodrošinātu, ka 
BTN būs ilgtspējīgs un respektēs 
pirmiedzīvotājus, kuri saskaras ar mežu 
izciršanu, zemes sagrābšanu un 
sistēmisku vardarbību; atgādina, ka šim 
nolīgumam, tāpat kā visiem ES 
tirdzniecības nolīgumiem, ir jānodrošina 
godīgas konkurences apstākļi un jāgarantē 
atbilstība Eiropas standartiem un ražošanas 
metodēm; šajā kontekstā un ņemot vērā 
pastāvīgos trūkumus tekstā, atkārtoti 
uzsver, ka ES un Mercosur nolīgumu 
nevar ratificēt tā pašreizējā redakcijā;
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30.9.2020 A9-0160/32

Grozījums Nr. 32
Saskia Bricmont
Verts/ALE 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. 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 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; tomēr pauž dziļas bažas par to, ka 
CETA īstenošanā netiek saglabāti ES 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, 
kā norādīts 2020. gada revīzijas ziņojumā 
par Kanādas kontroles sistēmām, kuras 
reglamentē eksportam uz ES paredzētas 
liellopu gaļas un cūkgaļas ražošanu; 
aicina Komisiju uz laiku apturēt šādu 
importu, kamēr netiek saņemti jauni 
pierādījumi par pilnīgu atbilstību CETA 
SFS noteikumiem, un pārbaudīt SFS 
nodaļas īstenošanu visos BTN, jo īpaši to 
noteikumu ietekmi, kas attiecas uz 
piesardzības principu un izsekošanas un 
kontroles shēmām; atgādina, ka ir svarīgi 
stiprināt TIA sadaļas īstenošanu un 
paveiktā darba pēctecību;
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30.9.2020 A9-0160/33

Grozījums Nr. 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
par Eiropas zaļo kursu un uzsver, ka tā 
būtu aktīvi jāatbalsta ar ekoloģiski, 
ekonomiski un sociāli līdzsvarotu ES 
tirdzniecības stratēģiju; atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos padarīt Parīzes 
klimata nolīguma ievērošanu par būtisku 
klauzulu tirdzniecības nolīgumos;

52. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
par Eiropas zaļo kursu un uzsver, ka tā 
būtu aktīvi jāatbalsta ar ekoloģiski, 
ekonomiski un sociāli līdzsvarotu ES 
tirdzniecības stratēģiju; atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos padarīt Parīzes 
klimata nolīguma ievērošanu par būtisku 
klauzulu tirdzniecības nolīgumos; brīdina, 
ka Enerģētikas hartas nolīgums ir būtisks 
šķērslis šo klimata mērķu sasniegšanai; 
aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai pašlaik notiekošā 
Enerģētikas hartas nolīguma reforma 
novērš tā potenciāli negatīvo ietekmi uz 
Eiropas zaļo kursu;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Grozījums Nr. 34
Saskia Bricmont
Verts/ALE 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; aicina Komisiju turpināt 
ieviest ar PTO saderīgu oglekļa 
ievedkorekcijas (CBA) mehānismu, 
iekļaujot to Komisijas 2021. gada darba 
programmā; uzsver, ka CBA mehānismam 
vajadzētu būt svarīgam priekšnoteikumam 
tam, lai līdz 2050. gadam Eiropā panāktu 
oglekļneitralitāti, un ka, lai tajā aktīvi 
integrētu MVU, tam ir jāparedz pasākumi, 
kas īpaši izstrādāti MVU vajadzību 
apmierināšanai;

Or. en


