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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka tirdzniecības liberalizācija var pozitīvi ietekmēt nabadzības un 
nevienlīdzības samazināšanu, ja to papildina atbilstīgi politikas pasākumi un iestādes, 
kas maksimāli palielina un labāk izplata tirdzniecības radītās priekšrocības, taču ar to 
vien nepietiek, lai virzītu ilgtspējīgu attīstību; atgādina, ka konkurētspēja un 
ekonomikas izaugsme nav mērķi pašas par sevi, bet gan līdzekļi, kas jāizmanto cilvēku 
labā; šajā sakarībā uzsver, ka tirdzniecībai arī turpmāk jābūt ilgtspējīgas attīstības 
instrumentam; atzinīgi vērtē to, ka jaunattīstības valstis tagad veido apmēram pusi no 
pasaules tirdzniecības apjoma — 2000. gadā šis rādītājs bija 33 % — un ka to cilvēku 
skaits, kuri dzīvo galējas nabadzības apstākļos, kopš 1990. gada ir uz pusi samazināts 
un tagad ir nedaudz mazāks par vienu miljardu; 

2. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi veicināt tādas daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
politikas reformas, kas atbalsta ar attīstību saistītu mērķu sasniegšanu, proti, īstenojot 
ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam; uzsver PTO potenciālu kā 
efektīvam uz noteikumiem balstītam daudzpusējam sarunu forumam, kas nodrošina 
platformu atklātām diskusijām par globāliem jautājumiem saistībā ar tirdzniecību; 
uzstāj, ka ES būtu jāturpina veicināt PTO turpmāku modernizāciju un demokratizāciju, 
lai panāktu, ka visas valstis ir pārstāvētas vienlīdzīgā statusā;

3. atgādina — tas, ka cilvēktiesību normas un standarti nav integrēti vispārējos 
noteikumos par tirdzniecību un ieguldījumiem, apgrūtina atbildības pieprasīšanu no 
uzņēmumiem; uzsver, ka ir no jauna jāpanāk līdzsvars starp tirdzniecības un 
ieguldījumu tiesību aktiem un cilvēktiesību noteikumiem, īpaši attiecībā uz globālām 
piegādes ķēdēm; aicina ES šajā nolūkā uzņemties iniciatīvu PTO satvarā, lai izveidotu 
regulējumu konkrētām globālām piegādes ķēdēm, īpaši un pirmām kārtām apģērbu 
ražošanas nozarē; turklāt atgādina, ka ir svarīgi, lai ES aktīvi iesaistītos atvērtajā 
starpvaldību darba grupā par transnacionālām korporācijām un cita veida uzņēmumiem 
attiecībā uz cilvēktiesībām (OEIGWG) un iestātos par to, ka cilvēktiesības ir svarīgākas 
par tirdzniecības interesēm;

4. pieprasa tādu pasaules tirdzniecības programmu, kura balstītos uz godīgas un visām 
pusēm izdevīgas tirdzniecības principu, kurā galvenais uzsvars ir likts uz attīstību, 
sociālajām un vides tiesībām un cilvēktiesībām un kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta 
jaunattīstības valstu ar zemiem ienākumiem un vismazāk attīstīto valstu vajadzībām; 
šajā sakarībā uzsver, ka ir jāveicina visaptverošu, saistošu un izpildāmu noteikumu par 
sociālajiem, darba un vides standartiem iekļaušana tirdzniecības nolīgumos;

5. mudina patiesi aizsargāt cilvēktiesības un ieviest efektīvus un individuālām personām 
pieejamus tiesiskās aizsardzības mehānismus, ar ko risināt domstarpības par 
cilvēktiesību pārkāpumiem; atgādina, ka ir svarīgi visās tirdzniecības politikas 
nostādnēs, arī PTO noteikumos, integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm;

6. uzskata, ka kopš Dohas sarunu kārtas sākšanas 2001. gadā pasaule ir būtiski mainījusies 
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ekonomiskā, politiskā un tehnoloģiskā ziņā; tāpēc mudina PTO Dohas Attīstības 
programmā labāk atspoguļot ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), lai pienācīgi risinātu 
tādus jaunus jautājumus kā e-komercija, digitālā tirdzniecība, ieguldījumu 
pārredzamība, subsīdijas un jaudas pārpalikums, globālās vērtības ķēdes, publiskais 
iepirkums, iekšzemes noteikumi par pakalpojumiem, mikrouzņēmumi un mazie un 
vidējie uzņēmumi; uzsver, ka ir nepieciešams reformēt PTO, cita starpā strīdu 
izšķiršanas mehānismu, lai nodrošinātu taisnīgu un līdzsvarotu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu; uzsver, ka ir svarīgi, lai PTO locekles, kas ir jaunattīstības valstis, 
pildītu savus pienākumus un pašas izlemtu par tirdzniecības liberalizācijas ātrumu un 
secību atbilstoši savam attīstības līmenim;

7. prasa palielināt atbalstu tirdzniecības palīdzības projektiem attīstības palīdzības satvarā, 
lai digitālās iespējas pārvērstu jaunattīstības valstu tirdzniecības realitātē;

8. mudina ES un dalībvalstis pienācīgi atzīt jaunattīstības valstu grūtības īstenot savas 
saistības saskaņā ar PTO nolīgumiem; norāda, ka šīs problēmas ietver a) ieguldījumu 
pasākumu un subsīdiju aizliegumu, kas apgrūtina iekšzemes ražošanas sekmēšanu, 
b) importa liberalizāciju lauksaimniecības nozarē, kas apdraud mazo lauksaimnieku 
dzīvotspēju un iztiku, viņu ražojumiem saskaroties ar lētāku importētu pārtikas 
produktu radīto konkurenci, c) augstu standartu intelektuālā īpašuma tiesību režīma 
negatīvo ietekmi uz piekļuvi zālēm un tehnoloģiju nodošanu un d) aizvien lielāka 
spiediena izdarīšanu uz jaunattīstības valstīm, lai tās liberalizētu savas pakalpojumu 
nozares, jo tas varētu apdraudēt vietējo pakalpojumu sniedzēju dzīvotspēju;

9. atkārtoti prasa ES nodrošināt, ka tās attīstības un tirdzniecības jomas pasākumi 
jaunattīstības valstīs ir balstīti uz līdzvērtīgu partneru veidotu līdzsvarotu satvaru un 
atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā noteiktajam 
principam par politikas saskaņotību attīstībai un to mērķis ir sekmēt cilvēktiesības un 
veicināt to ievērošanu;

10. atzinīgi vērtē PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīguma stāšanos spēkā 2017. gada 
22. februārī un norāda, ka šim nolīgumam būtu jāsniedz ievērojamas priekšrocības jo 
īpaši jaunattīstības valstīm; atgādina, ka, īstenojot nolīgumu un pielāgojot to reformu 
procesam, svarīgi sniegt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu tehnisko, finanšu un spēju 
veidošanas palīdzību to PTO locekļu atbalstam, kuras ir jaunattīstības valstis, jo īpaši 
vismazāk attīstītās valstis;

11. uzskata, ka PTO noteikumos un citos daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos būtu 
jāpaplašina īpašas un atšķirīgas attieksmes piemērošanas joma, lai varētu aktīvāk 
izmantot jauno nozaru veicināšanas instrumentus; mudina ES un dalībvalstis nodrošināt 
īpašas un atšķirīgas attieksmes principa piemērošanu visām PTO loceklēm, kuras 
Pasaules Banka ir klasificējusi kā jaunattīstības valstis;

12. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumi var negatīvi ietekmēt uzturdrošību jaunattīstības 
valstīs; pauž nožēlu par to, ka nav izveidoti divi instrumenti, ko PTO sarunu satvarā 
mazo lauksaimnieku iztikas, uzturdrošības un lauku attīstības veicināšanai ierosināja 
jaunattīstības valstis, proti, īpašo produktu instruments un īpašs aizsardzības 
mehānisms; prasa, lai ES atbalstītu jaunattīstības valstu prasības aizsargāt to pārtikas 
ražošanas sistēmas un iedzīvotājus no lētu preču importa iespējami graujošās ietekmes, 
cita starpā ekonomisko partnerattiecību nolīgumu piemērošanas jomā;
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13. pauž nožēlu par to, ka PTO 11. Ministru konferencē netika panākts progress 
jaunattīstības valstīm ļoti svarīgos jautājumos; tomēr atzinīgi vērtē iepriekš PTO 
panākto preferenciālo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, cita starpā preferenciālus 
izcelsmes un režīma noteikumus pakalpojumu sniedzējiem, un uzsver, ka jāīsteno spēju 
veidošanas pasākumi, kas ļautu pakalpojumu sniedzējiem no vismazāk attīstītajām 
valstīm gūt labumu no šīm valstīm piešķirtā pakalpojumu atbrīvojuma;

14. uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības mērķim būtu jākļūst par PTO darba vadošo principu un 
attiecīgi būtu jāizstrādā PTO noteikumi un darbības, kas arī būtu jāsaskaņo ar 
programmu 2030. gadam un Parīzes klimata nolīgumu, kurš jāizmanto par kritēriju, 
uzņemoties turpmākas saistības; turklāt uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt globālo vērtības 
ķēžu ilgtspēju un to saskaņošanu ar cilvēktiesībām un sociālajiem un vides standartiem;

15. uzsver — lai sasniegtu 2. un 6. IAM, ir svarīgi nodrošināt pienācīgas kvalitātes pārtiku, 
tīru ūdeni un uzbūvēt papildu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; turklāt vērš uzmanību uz 
enerģētiskās nabadzības apmēru jaunattīstības valstīs un tās sekām un prasa veikt 
papildu pasākumus, lai saskaņā ar 7. IAM samazinātu enerģētisko nabadzību, jo īpaši 
nomaļos lauku apvidos un energotīklam nepievienotos reģionos;

16. uzstāj, ka PTO Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 
vairāk uzmanības būtu jāpievērš attīstībai; atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt 
zāļu pieejamību visiem, un šajā nolūkā mudina plašāk izmantot TRIPS elastīguma 
mehānismus, kā paredzēts Dohas deklarācijā; pauž bažas par pašreizējām tendencēm 
attiecībā uz sēklu privatizāciju, kas apdraud cilvēku tiesības uz pārtiku; aicina Komisiju 
sīkāk izpētīt biopirātismu un pieņemt pret to vērstus pasākumus;

17. pauž atbalstu ar oglekļa cenas pielāgošanu uz robežas saistītajam nodokļa mehānismam 
kā svarīgam rīkam, ar ko nodrošināt godīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, kuri 
rīkojas, lai samazinātu savu ietekmi uz klimatu;

18. pauž nožēlu par to, ka saistībās, kas izriet no PTO Līguma par sanitāro un fitosanitāro 
pasākumu piemērošanu (SFS līgums), nav atzītas valstu tiesības pieņemt noteikumus, 
balstoties uz piesardzības principu; mudina ES un dalībvalstis iestāties par šā principa 
pilnīgu atzīšanu PTO saistībās;

19. saistībā ar iepriekš minēto pauž bažas par to, ka aizvien biežāka divpusēju un 
vairākpušu tirdzniecības nolīgumu noslēgšana varētu veicināt starptautiskās 
tirdzniecības politikas fragmentāciju un tādējādi mazināt PTO lomu; atgādina, ka 
daudzpusēja sistēma visvairāk vajadzīga ir jaunattīstības valstīm, lai aizstāvētu savas 
intereses; tādēļ aicina ES un dalībvalstis pielikt lielākas pūles, lai PTO atgūtu savu vietu 
pasaules tirdzniecības pārvaldības centrā, un nepieprasīt jaunattīstības valstīm iekļaut 
PTO+ noteikumus vairākpušu vai divpusējos nolīgumos, tādējādi vājinot PTO 
elastīguma mehānismus, kas izstrādāti tieši šo valstu aizsardzībai;

20. pauž visdziļākās bažas par to, ka joprojām nav aizpildītas vairākas amata vietas PTO 
Apelācijas institūcijā un ka šis apstāklis traucē tirdzniecības strīdu izšķiršanas 
mehānisma pareizai darbībai; tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar konkrētiem 
priekšlikumiem šā nevēlamā strupceļa novēršanai;

21. prasa ES arī turpmāk iestāties par lielākas nozīmes piešķiršanu PTO parlamentārajai 
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dimensijai, īpaši palielinot finansiālu un ar personālu saistītu atbalstu atbildīgajam 
sekretariātam; aicina PTO dalībvalstis nodrošināt demokrātisku leģitimitāti un 
pārredzamību, pastiprinot PTO parlamentāro dimensiju; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jānodrošina, lai parlamenta deputātiem būtu labākas iespējas piedalīties tirdzniecības 
sarunās un lai viņi tiek iesaistīti PTO lēmumu sagatavošanā un īstenošanā, un lai 
tirdzniecības politikas nostādnes tiek pienācīgi pārbaudītas iedzīvotāju interesēs.
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