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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka tirdzniecība nav pašmērķis, bet gan svarīgs instruments ilgtspējīgas attīstības 
mērķu (IAM) sasniegšanai, palīdzot mazināt nabadzību, uzlabot veselību un atbalstīt 
centienus novērst vides degradāciju, un ES vērtību popularizēšanai šajā nolūkā; uzsver 
nepieciešamību veidot ar piedāvājumu saistīto jaudu un tirdzniecības infrastruktūru 
jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot eksporta dažādošanai, pievienotās 
vērtības radīšanai un mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; 
atgādina ES apņemšanos attiecībā uz politikas saskaņotības attīstībai principu un 
kaitējuma nenodarīšanas principu; norāda, ka ES ir apņēmusies īstenot stingru, efektīvu 
un uzticamu tirdzniecības politiku, kura kalpos par pamatu taisnīgai un atvērtai uz 
noteikumiem balstītai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, kas ir būtiska turpmākai 
jaunattīstības valstu integrācijai globālajās vērtības ķēdēs; uzsver, ka šajā sakarā liela 
nozīme ir tehniskās palīdzības stratēģijām;

2. uzsver, cik svarīgi ir visaptveroši, saistoši un izpildāmi noteikumi par sociālajiem, darba 
un vides standartiem, it īpaši brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļās; turklāt uzsver efektīvas uzraudzības nozīmi; prasa 
sistemātiski izmantot visaptverošus ex ante un ex post ietekmes izvērtējumus 
tirdzniecības ilgtspējas jomā;

3. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt pārtikas 
nodrošinājumu jaunattīstības valstīs; uzsver nepieciešamību dot iespēju jaunattīstības 
valstīm aizstāvēt savu uztursuverenitāti un pašām ar saviem demokrātiskiem līdzekļiem 
noteikt, kā konfigurējamas to pārtikas sistēmas; prasa šajā nolūkā izmantot holistisku 
pieeju, kas aptvertu tādus pamatjautājumus kā publiskais iepirkums, konkurence 
(tostarp subsīdijas) un sanitārie un fitosanitārie šķēršļi; īpaši prasa ES atbalstīt 
jaunattīstības valstu prasību aizsargāt to vietējo pārtikas ražošanu, atbalstīt mazās 
ģimenes lauku saimniecības un par pamatu izmantot ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) ieteikumus;

4. atzīmē, ka, neraugoties uz progresu, kas panākts virzībā uz politikas saskaņotību 
attīstībai 2014.–2020. gada kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanas laikā, 
eksporta subsīdiju aizliegšana nav nekādā veidā ietekmējusi ekonomikas izkropļojumus, 
kurus rada citas tiešas vai netiešas subsīdijas, kā tas ir piena produktu gadījumā; prasa 
ES sākt pārskatīt pašreizējos 1994. gada Nolīguma par Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) izveidošanu noteikumus; prasa ES sniegt palīdzību jaunattīstības 
valstīm ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) izvērtēšanas mehānismu izstrādē;

5. uzsver, ka ar jauno ES un Āfrikas stratēģiju būtu jāatbalsta taisnīga un ētiska 
tirdzniecība; norāda, ka Komisijas 2019. gada ziņojumā “Brīvās tirdzniecības nolīgumu 
īstenošana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim” (COM(2019)0455) 
ir uzsvērts nelielais progress, kas sasniegts to jaunattīstības valstu ekonomikas 
dažādošanā, uz kurām attiecas ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN); mudina ES 
un tās dalībvalstis atzīt jaunattīstības valstu paustās bažas attiecībā uz EPN; atgādina, ka 
EPN būtu jāsniedz efektīvs atbalsts reģionālo tirgu integrācijai; uzsver nepieciešamību 
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ņemt vērā ex post izvērtēšanas pētījumu par EPN ar Cariforum pirmajiem 10 darbības 
gadiem un izpētīt uzlabojumu iespējas, lai stiprinātu saikni ar šī reģiona valstīm, 
vienlaikus risinot 21. gadsimta jaunās problēmas, it īpaši klimata pārmaiņas, un lai 
sasniegtu IAM; turklāt uzsver, ka ir liela nozīme ir EPN kopīgai uzraudzībai ar vietējo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstu; aicina Komisiju veikt 
pašreizējo EPN padziļinātu analīzi tādos jautājumos kā vietējā ekonomika, darba tirgus, 
bioloģiskās daudzveidības zudums, atmežošana un zemes sagrābšana, lai noteiktu, vai ir 
nepieciešamas izmaiņas;

6. 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;

7. uzsver, ka ES ir jānodrošina ilgtspējīgas globālās piegādes ķēdes; atkārtoti pieprasa ES 
tiesisko regulējumu, kas balstītos uz obligātu uzņēmumu uzticamības pārbaudi attiecībā 
uz cilvēktiesību pārkāpumiem piegādes ķēdēs un tiesu iestāžu pieejamības 
nodrošināšanu cietušajiem; uzskata, ka šādiem pienākumiem vajadzētu būt noteiktiem 
starpnozaru līmenī; atzinīgi vērtē gaidāmo Konfliktu izrakteņu regulas stāšanos spēkā 
un prasa cieši uzraudzīt tās īstenošanu, tostarp veicot atbalsta pasākumus; uzsver, ka šī 
regula ir svarīgs pagrieziena punkts pārredzamības un pārskatatbildības nodrošināšanā 
piegādes ķēdēs;

8. aicina Komisiju aktīvi strādāt PTO ietvaros, lai popularizētu daudzpusējus noteikumus 
par globālo vērtības ķēžu ilgtspējīgu pārvaldību, tostarp piegādes ķēžu obligātu 
pienācīgu pārbaudi, vispirms pievēršoties apģērbu nozarei, balstoties uz ESAO 
pamatnostādnēm; atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis konstruktīvi iesaistīties 
sarunās par juridiski saistošu ANO nolīgumu par transnacionālām korporācijām un 
citiem uzņēmumiem attiecībā uz cilvēktiesībām, lai no cilvēktiesību pārkāpumiem 
cietušām personām nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību un iespēju pieprasīt kaitējuma 
atlīdzināšanu;

9. uzsver, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas — kas katru gadu valstīm liedz iespēju 
gūt miljardiem euro publisko ieņēmumu — visvairāk skar jaunattīstības valstis; prasa 
tirdzniecības nolīgumos ar jaunattīstības valstīm iekļaut noteikumus, kas palīdzētu 
apkarot nelikumīgas finanšu plūsmas un korporāciju un starptautisku uzņēmumu 
īstenotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai nodrošinātu, ka nodokļi tiek maksāti 
tur, kur tiek radīta peļņa un reāla ekonomiskā vērtība, un novērstu nodokļu bāzes 
samazināšanu un peļņas novirzīšanu;

10. atgādina, ka viens no galvenajiem jaunattīstības valstu uzdevumiem ir virzīties uz augšu 
globālajā vērtības ķēdē, dažādojot ekonomiku;

11. uzsver daudzpusējās sistēmas nozīmi, jo tā ir visefektīvākais līdzeklis, kā panākt globālā 
līmenī vienlīdzīgus konkurences apstākļus un iekļaujošu pasaules tirdzniecības sistēmu 
jaunattīstības valstu interesēs; atkārtoti norāda, ka ir ļoti svarīgi reformēt PTO saskaņā 
ar IAM, Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un Parīzes nolīguma saistībām;
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12. turklāt atgādina, ka ES tirdzniecības un attīstības politikai būtu jāveicina reģionālā 
integrācija un jaunattīstības valstu iekļaušana un uzplaukums globālās vērtības ķēdēs; 
uzsver, ka ir svarīgi pielāgot tirdzniecības politiku, lai atbalstītu centienus attīstīt 
Kontinentālo brīvās tirdzniecības zonu, sniedzot finansiālu un tehnisku palīdzību;

13. tāpat uzsver, ka ir ļoti svarīgi uzraudzīt BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu īstenošanu, balsoties uz ES un attiecīgo partnervalstu padomdevēju grupu 
sniegtajiem norādījumiem, lai izvērtētu uz attīstību orientētu rezultātu sasniegšanu ar 
tirdzniecības preferenču palīdzību; uzsver nepieciešamību pielāgot tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas katras valsts spējām un vienlaikus nodrošināt 
nepieciešamo finanšu un tehnoloģiju nodošanu;

14. atzinīgi vērtē ES atbalstu tālejošām, līdzsvarotām un savstarpēji izdevīgām sarunām par 
BTN, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus; norāda, ka ir stingri 
jāapkaro nodokļu apiešana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un krāpšana nodokļu 
jomā un ka būtu jāveicina noteikumu sistēmas, kuru mērķis ir radīt un aizsargāt atklātu 
un godīgu konkurenci;

15. uzsver nepieciešamību palīdzēt lauku un piekrastes ražotājiem pielāgoties Covid-19 
uzliesmojuma radītājiem krīzes tirgus apstākļiem un izstrādāt ātras pielāgošanās 
koronavīrusam un noturības pret to stratēģijas, lai saglabātu iztikas līdzekļu minimuma 
nodrošināšanai nepieciešamo ienākumu līmeni, vienlaikus nodrošinot lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, jūras un bioloģiskās daudzveidības ziņā bagātu ekosistēmu ilgtspējīgu 
pārvaldību;

16. pauž nožēlu par ekonomiskajiem zaudējumiem, ko izraisīja starptautiskās tirdzniecības 
un globālo piegādes 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; mudina Komisiju strādāt pie tā, lai panāktu lielāku 
pārredzamību globālajās piegādes ķēdēs, it īpaši farmācijas nozarē; atbalsta daudzpusēja 
nolīguma noslēgšanu par medicīniskā aprīkojuma brīvu apriti;

17. aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek efektīvi īstenota un uzraudzīta vienpusējām 
tirdzniecības preferencēm, tādām kā VPS un VPS+, par nosacījumu izvirzītā 
cilvēktiesību ievērošana;

18. uzsver, ka Parīzes nolīguma īstenošana būtu jāatbalsta ar ES tirdzniecības politikas 
palīdzību; norāda, ka Parīzes nolīguma ievērošanai ir jābūt obligātam ES tirdzniecības 
nolīgumu noteikumam; prasa BTN iekļaut īpašus šo saistību izpildes nodrošināšanai 
paredzētus noteikumus un mērķus, it īpaši attiecībā uz nacionāli noteiktā devuma 
izpildi, zaudējumiem un kaitējumu, kas saistīts ar klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, 
un tehnoloģiju nodošanu;

19. atkārtoti norāda, ka ES un tās tirdzniecības partneriem ir jāievēro starptautiskie darba un 
vides standarti, jāapkaro apdraudēto dzīvnieku un augu sugu nelikumīga tirdzniecība, 
atmežošana un meža degradācija un jāveicina tāda tirdzniecība, kas atbalsta klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanas centienus; pauž bažas par saikni starp tirdzniecības 
liberalizāciju un atmežošanu un par jaunu tirdzniecības nolīgumu iespējamo negatīvo 
ietekmi šajā jomā; aicina Komisiju visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos –– gan 
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visaptverošajos nolīgumos, gan attiecīgajos apakšnolīgumos –– papildus aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina to īstenošanu un ir paredzēti atmežošanas un meža 
degradācijas apkarošanai, iekļaut saistošus noteikumus, kuri attiecas uz mežiem;

20. uzsver, ka ar transportu un starptautisko tirdzniecību saistīto CO2 emisiju pastāvīgais 
pieaugums apdraud ES klimata pārmaiņu stratēģijas efektivitāti; uzskata, ka ar klimatu 
saistītās BTN izmaksas ir spēcīgs arguments par labu tam, lai uz eksportu balstītu 
attīstības stratēģiju aizstātu ar iekšējo attīstību, kas balstās uz vietējo patēriņu un 
ražošanu jaunattīstības valstīs;

21. uzsver, ka Covid-19 izraisītie traucējumi ir atklājuši globālās pārtikas sistēmas vājās 
vietas; turklāt uzsver, ka lauksaimniecības tirgu liberalizācija vēl vairāk nostiprina uz 
eksportu orientētu rūpniecisku lauksaimniecības modeli, kas būtiski sekmē klimata 
pārmaiņas un dzīvotņu izzušanu, kā arī rada apstākļus, kuri veicina vīrusu parādīšanos 
un izplatību; uzskata, ka īsām piegādes ķēdēm un citām vietējām iniciatīvām savukārt 
piemīt liels potenciāls novērst pašreizējās nepilnības pārtikas sistēmā, uzlabojot piekļuvi 
svaigai pārtikai, nodrošinot, ka lauksaimnieki gūst lielāku vērtību, un mazinot 
neaizsargātību pret traucējumiem starptautiskajos tirgos; tādēļ mudina Komisiju 
izstrādāt stratēģiju pakāpeniskai pārejai no lauksaimniecības politikas, kas orientēta uz 
tirdzniecību, uz vietējiem un reģionāliem tirgiem;

22. pauž atbalstu ar oglekli saistītās produktu cenas pielāgošanai uz robežas kā svarīgam 
rīkam, ar kura palīdzību nodrošināt godīgu konkurenci uzņēmumiem, kas veic 
pasākumus, lai mazinātu savu ietekmi uz klimatu.
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