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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Covid-19 pandēmija ir parādījusi globālās piegādes ķēdes neaizsargātību, jo īpaši 
attiecībā uz pārtiku un veselību, un nepieciešamību veidot reģionālās vērtības ķēdes un 
stimulēt reģionālo integrāciju,

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2021. gada 18. februāra paziņojumā “Tirdzniecības politikas 
pārskatīšana — atvērta, ilgtspējīga un pārliecinoša tirdzniecības politika” pausto 
apņemšanos saskaņot savu tirdzniecības politiku ar tās visaptverošo mērķi — 
ekonomikas zaļo pārveidi, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, resursefektīvu un noturīgu ekonomiku;

2. norāda, ka Covid-19 ir izraisījis vēl nepieredzētu veselības, ekonomikas, sociālo un 
humanitāro krīzi pasaules mērogā, asimetriski ietekmējot vismazāk attīstītās valstis 
(VAV), kuru lielā neaizsargātība ir saistīta ar vāju ekonomikas diversifikāciju un lielo 
atkarību no izejvielu eksporta un kuras vissmagāk skārusi pandēmijas izraisītā 
tirdzniecības lejupslīde vairākās nozarēs un vēl jo vairāk pakalpojumu nozarē, tostarp 
tūrisma nozarē, kā arī ietekmējot valstis ar zemiem un vidējiem ienākumiem (LIC un 
MIC) un jo īpaši cilvēkus, kas dzīvo nabadzībā vai kam draud nabadzība; uzskata, ka 
līdz ar to VAV, LIC un MIC vairāk nekā citām valstīm ir vajadzīgs atbalsts, lai 
atdzīvinātu ekonomiku un tirdzniecību, un ka ES kā globālo procesu dalībniecei ir 
pienākums rīkoties; aicina ES ievērot savas saistības attiecībā uz jaunattīstības 
partnervalstīm, samazināt nevienlīdzību un pieņemt pielāgotu pieeju, kurā ņemti vērā šo 
valstu īpašie apstākļi;

3. uzsver to, ka Covid-19 pandēmija ir globālās kārtības pārmaiņu katalizators; aicina 
Komisiju organizēt pārliecinošu un koordinētu starptautiskās tirdzniecības politikas 
reakciju, kas vērsta uz daudzpusēju, noturīgu un ilgtspējīgu atveseļošanu jaunattīstības 
valstīs; atgādina, ka ES tirdzniecības politikai un attiecībām ar jaunattīstības valstīm ir 
jābalstās uz ES pamatvērtībām un jāveicina ilgtspējīga izaugsme, darbvietu radīšana, 
cilvēktiesību veicināšana un nabadzības izskaušana; aicina Komisiju padziļināt 
tirdzniecības attiecības ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu 
organizāciju (OACPS), Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienu (CELAC) 
un Āfrikas valstīm, padziļināti pārskatot ekonomisko partnerattiecību nolīgumus un 
apmainoties ar paraugpraksi, vienlaikus maksimāli izmantojot ES tirdzniecības atbalsta 
stratēģiju, lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu un to reģionālās 
integrācijas procesu un nodrošinātu ilgtspējīgas ieguldījumu iespējas Āfrikai un tādējādi 
piedāvātu alternatīvu attīstības modeli; šajā sakarībā uzsver ierobežoto progresu to 
jaunattīstības valstu ekonomikas diversifikācijā, uz kurām attiecas ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumi (EPN); mudina ES un tās dalībvalstis atzīt atšķirīgus 
viedokļus par EPN un rast konkrētus risinājumus, lai atbildētu uz Āfrikas valstu 
paustajām bažām, jo īpaši saistībā ar reģionālo vērtības ķēžu veidošanas un Āfrikas 
iekšējās tirdzniecības veicināšanas prioritāro nozīmi; ļoti atzinīgi vērtē to, ka ir stājusies 
spēkā Āfrikas kontinentālā brīvās tirdzniecības zona (AfCFTA), kas ir instruments, ar 
kuru tiek aktīvi atbalstīta Āfrikas reģionālā, ekonomiskā un politiskā integrācija un 
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uzlabota Āfrikas piekļuve pasaules tirgiem; aicina Komisiju un dalībvalstis pasaules 
līmenī veicināt iniciatīvu par VAV parāda atvieglošanas nolīgumiem;

 4. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri stiprināt tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) 
sadaļu izpildes mehānismu un 2021. gadā sākt visaptverošu agrīnu pārskatīšanu 
attiecībā uz 15 punktu rīcības plānu par tirdzniecības nolīgumos iekļauto TIA sadaļu 
efektīvu īstenošanu un izpildi; uzsver nepieciešamību nodrošināt to, ka brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (BTN) noteikumi neapdraud TIA sadaļās ietvertos mērķus un 
standartus;

5. atgādina, ka, ņemot vērā jau tā saspringtos ekonomiskos apstākļus, pandēmija ir būtiski 
ietekmējusi starptautisko tirdzniecību, izraisot tās strauju lejupslīdi un radot vēl 
nepieredzēta apmēra traucējumu virkni; uzskata, ka, ņemot vērā jo īpaši Eiropā gūto 
pieredzi no pandēmijas, ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt robežas atvērtas; mudina ES un 
dalībvalstis dalīties pieredzē un palīdzēt jaunattīstības valstīm un reģioniem novērst 
pārvietošanās un tirdzniecības brīvības ierobežojumus un izveidot “zaļā koridora” 
mehānismus, lai pēc iespējas nodrošinātu pirmās nepieciešamības preču (jo īpaši 
medicīnas preču un individuālo aizsardzības līdzekļu) un lauksaimniecības pārtikas 
produktu brīvu un netraucētu plūsmu un piekļuvi humānajai palīdzībai ārkārtas 
situācijās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt atvērtu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
saskaņā ar starptautiskajām saistībām vides un klimata pārmaiņu jomā, nodrošinot 
pārredzamību attiecībā uz politikas iecerēm un darbībām, kas saistītas ar tirdzniecību, 
un samazinot nevajadzīgus tirdzniecības šķēršļus un eksporta ierobežojumus, un ievērot 
ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju 74/274, kurā aicināts stiprināt piegādes ķēdes, 
kas veicina un nodrošina taisnīgu, pārredzamu, godīgu, efektīvu un savlaicīgu piekļuvi 
zālēm, vakcīnām un medicīniskajām precēm, kas vajadzīgas, lai cīnītos pret Covid-19, 
kā arī Pasaules Veselības asamblejas Rezolūciju 73.1, kurā atzīta plašas imunizācijas 
pret Covid-19 kā globāla sabiedriska labuma nozīme veselības aizsardzībā;

6. aicina Komisiju pielāgot ES tirdzniecības politiku, lai palīdzētu jaunattīstības 
partnervalstīm palielināt savu vērtības ķēžu noturību un diversifikāciju globālā, 
reģionālā un vietējā līmenī, tostarp vērtības ķēžu repatriāciju un pārvietošanu uz tuvēju 
reģionu, un norāda, ka repatriācijas pamatā ir jābūt visaptverošai pieejai un tajā jāņem 
vērā starptautiskā tirdzniecība, rūpniecība un iekšējais tirgus, lai labāk sagatavotos 
turpmākiem sistēmiskiem satricinājumiem, un aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt 
centienus reformēt Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), lai panāktu sociālo 
taisnīgumu un vides ilgtspēju; aicina Komisiju sadarboties, lai turpinātu izstrādāt un 
izpildīt samērīgus uzņēmējdarbības pienācīgas pārbaudes pienākumus globālajās 
vērtības ķēdēs, palīdzot jaunattīstības valstīs izstrādāt atbilstības mehānismus piegādes 
ķēdēs un ražošanā;

7. uzsver, ka Covid-19 izraisītās sabiedrības veselības problēmas var pienācīgi un efektīvi 
pārvaldīt jebkurā pasaules vietā tikai tad, ja visā pasaulē ir pieejami tam paredzēti 
pasākumi, tostarp vakcīnas; atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu izrādīto apņēmību, 
darbojoties saskaņā ar pieeju “Eiropas komanda”, novērst Covid-19 plašāku ietekmi uz 
jaunattīstības valstu sabiedrību un ekonomiku, jo īpaši ar iniciatīvām “Globāla rīcība 
koronavīrusa apkarošanai” un “Covax”, kas apliecināja mūsu solidaritāti ar VAV; prasa 
veikt atbilstīgus pasākumus, lai risinātu globālas problēmas saistībā ar trūkumu, 
nepietiekamu ražošanas jaudu un atšķirībām starp “Covax” mērķiem un to finansēšanu; 
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atgādina, ka ir vajadzīga industrializētu, atvērtu un demokrātisku valstu vienota 
iniciatīva, kas izpaustos kā Vakcīnu alianse, ņemot vērā to, ka iniciatīva “Covax” spēj 
aptvert tikai 20 % pasaules iedzīvotāju vakcināciju; atgādina Komisijai, ka saskaņā ar 
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sniegto informāciju vakcīnu piegāžu kavēšanās 
nabadzīgākajās valstīs, visticamāk, apdraud pašas ES atveseļošanu, jo aizvien ir 
vērojami starptautiskās tirdzniecības un globālo piegādes ķēžu pārrāvumi; mudina 
Komisiju aktīvi un konstruktīvi iesaistīties PTO TRIPS padomes debatēs par to, kā 
izvairīties no šķēršļiem, kas kavē piekļuvi vakcīnām, un par spēju veidošanu, rakstiski 
izvērtējot visas iespējas, taču neiejaucoties dalībvalstu kompetencē; aicina Komisiju 
cieši koordinēt darbību ar PVO, PTO un Āfrikas Savienību, lai veidotu un  izvērstu 
vakcīnu ražošanu jaunattīstības valstīm, vienlaikus nepieļaujot to, ka parādās pret 
vakcīnām rezistenti vīrusa varianti; aicina Komisiju veicināt līgumus starp farmācijas 
uzņēmumiem un ģenērisko zāļu ražotājiem jaunattīstības valstīs, lai palielinātu pasaules 
ražošanas jaudu un samazinātu vakcinācijas aizkavēšanos, kā arī nodrošinātu cenu 
pieejamību, jo īpaši VAV, un vispārēju pieejamību; prasa uzskatīt piespiedu licencēšanu 
un Regulas (EK) Nr. 816/20061 īstenošanu par līdzekli, ar ko veicināt ES sadarbību ar 
jaunattīstības valstīm, kuras saskaras ar Covid-19;

8. prasa piešķirt Komisijas un Parlamenta kontaktgrupai uzraudzību pār lēmumu 
pieņemšanas procesu saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19, tostarp sarunām par 
priekšapmaksas līgumiem; prasa iekļaut Attīstības komitejas pārstāvjus Komisijas un 
Parlamenta kontaktgrupā, lai sniegtu pienācīgu ieguldījumu ES globālajā vakcinācijas 
stratēģijā, kas ir sagatavota tādu problēmu risināšanai kā vakcīnas ieviešana valstīs ar 
nepietiekamu medicīnisko infrastruktūru, vakcīnu ražošana jaunattīstības valstīs, 
humānās palīdzības rezerve vakcinācijai, riska mazināšana un gatavība pret jauniem 
vīrusa celmiem;

9. uzsver, ka saskaņā ar organizācijas Oxfam International ziņojumu “Nevienlīdzības 
vīruss” (“The inequality virus”) jaunattīstības valstīm būs vajadzīgi desmit gadi, lai 
atveseļotos no pandēmijas, savukārt bagātākās valstis ātrāk panāks progresu 
vakcinācijas jomā un atveseļojās ātrāk; norāda, ka saskaņā ar Pētersona Starptautiskās 
ekonomikas institūta datiem nespēja imunizēt pasaules iedzīvotājus izmaksās 10 līdz 
100 reizes vairāk nekā tad, ja tiktu sniegta palīdzība vakcinēt cilvēkus jaunattīstības 
valstīs; tādēļ aicina Komisiju koordinēt līdzekļu devēju konferenci, lai ieguldītu 
līdzekļus globālajā ražošanā un veicinātu patentu koplietošanu un tehnoloģiju nodošanu 
un tādējādi paātrinātu pasaules veselības un ekonomikas atveseļošanu;

10. pauž nožēlu par to, ka eksporta ierobežojumi un tirdzniecības šķēršļi ir izjaukuši 
lauksaimniecības pārtikas tirgus un piegādes ķēdes visā pasaulē, nopietni ietekmējot 
jaunattīstības valstis; mudina Komisiju noteikt pārtikas nodrošinājumu par vienu no 
prioritātēm un identificēt piemērotus pasākumus, kas nodrošinātu, ka šī pandēmija 
neizraisa pārtikas krīzi jaunattīstības valstīs; uzsver, ka likumīgā prasība samazināt 
lauksaimniecības radīto spiedienu uz vidi ir jāīsteno tādā veidā un tik ātri, lai garantētu 
pārtikas nodrošinājumu gan visiem jaunattīstības valstu, gan ES iedzīvotājiem; atbalsta 
darbības, kuru mērķis ir atvieglināt tirdzniecību, lai, reaģējot uz Covid-19, veicinātu 
pārtikas nekaitīgumu un sanitāros un fitosanitāros pasākumus; atgādina par politikas 

1 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 816/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko 
produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas (OV L 157, 
9.6.2006., 1. lpp.).
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saskaņotības attīstībai principu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas eksports, jo īpaši 
lauksaimniecības jomā, nekavē vietējās ražošanas attīstību un tiek mazināta valstu 
atkarība no importa un neaizsargātība pret starptautiskajām cenu svārstībām; 

11. aicina Komisiju apsvērt Covid-19 radītās sekas un ietekmi uz ANO 2030. gada 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu; mudina Komisiju attiecīgi pārskatīt 
savu tirdzniecības politiku saskaņā ar tās globālo attīstības politiku, lai nodrošinātu, ka 
ekonomika un sabiedrība tiek atjaunota tā, ka pēc pandēmijas tās kļūtu labākas, 
ilgtspējīgākas, noturīgākas un sociālekonomiski vienlīdzīgākas; uzsver, ka 
nevienlīdzības novēršanai ir jākļūst par centrālo elementu ES globālajā stratēģijā 
laikposmam pēc Covid-19, tostarp tās tirdzniecības programmā, lai nodrošinātu, ka 
pandēmijas dēļ netiek zaudēts progress nabadzības samazināšanas, izglītības, 
sabiedrības veselības, dzimumu līdztiesības un klimata politikas jomā;

12. atgādina, ka bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zudums apdraudēs 
progresu aptuveni 80 % novērtēto ANO IAM mērķrādītāju sasniegšanā; pauž nožēlu par 
to, ka strīdu izšķiršanas sistēmas, kas attiecas uz bioloģisko daudzveidību un 
tirdzniecības noteikumiem daudzpusējos vides nolīgumos, nav saistošas, atšķirībā no 
PTO izpildes sistēmas, un tādējādi de facto iemieso tirdzniecības tiesību pārākumu pār 
bioloģisko daudzveidību; jo īpaši atgādina, ka pašreizējie PTO noteikumi ierobežo 
dalībvalstu iespējas paaugstināt tarifus produktiem, kam ir negatīva ietekme uz 
bioloģisko daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos par 
prioritāti noteikt Konvencijas par bioloģisko daudzveidību efektīvu īstenošanu 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos un aicina Komisiju atbalstīt PTO reformu šajā 
virzienā;

13. uzskata, ka Covid-19 ir paātrinājis pāreju uz digitalizāciju, kas paver iespējas atvieglot 
starptautisko tirdzniecību, samazināt klātienes procesus un nodrošināt efektīvu loģistiku 
un stratēģisku krājumu veidošanu ar milzīgu potenciālu, jo īpaši jaunattīstības 
partnervalstīm; uzsver, ka jaunattīstības valstis un VAV atpaliek digitālās ekonomikas 
jomā, un aicina Komisiju sadarboties ar jaunattīstības partnervalstīm, lai stiprinātu 
digitālo infrastruktūru un atvieglotu tās izmantošanu, kā arī piešķirtu stratēģisku nozīmi 
digitālajai tirdzniecībai un veicinātu digitālo pārkārtošanos, izstrādātu politikas 
stratēģijas un saskaņotu tiesisko regulējumu ilgtspējīgai e-komercijai, atbalstītu prasmju 
apmācību un modernizētu tirdzniecības un muitas pārvaldības instrumentus, 
elektroniskos maksājumus un automatizētās procedūras; uzsver, ka ES attīstības 
sadarbībai ir jāpalīdz nodrošināt to, ka VAV iedzīvotājiem ir vispārēja piekļuve 
platjoslas internetam par pieņemamām cenām;

14. uzskata, ka Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam sasniegšanas nolūkā mums 
jāstrādā daudzpusējā kontekstā un jākoordinē politika starptautiskā un valstu līmenī, lai 
risinātu milzīgās problēmas, ko šo mērķu sasniegšanā ir radījusi Covid-19 pandēmija, 
un lai IAM tiktu ņemti vērā starptautiskās tirdzniecības tīklu atjaunošanā un 
pārstrukturēšanā; aicina Komisiju 2021. gada laikā iesniegt pārskatu par 15 punktu 
rīcības plānu attiecībā uz TIA sadaļām, lai apsvērtu to, kā panākt TIA saistību izpildi;

15. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos stiprināt pašreizējo un turpmāko tirdzniecības 
nolīgumu ilgtspējas aspektu; attiecīgi prasa veikt pilnīgu ES BTN ex ante un ex post 
ilgtspējas ietekmes novērtējumu;



AD\1231059LV.docx 7/9 PE680.970v02-00

LV

16. uzsver to, cik svarīgi ir izmantot stratēģisko prognozēšanu, lai uzlabotu jaunattīstības 
valstu sagatavotību un noturību pret jebkādiem turpmākiem satricinājumiem un krīzēm 
veselības jomā, tostarp jaunu slimību mutācijām un jaunu pandēmiju rašanos, cenšoties 
izstrādāt nākotnes vajadzībām atbilstošas stratēģijas un atbildes pasākumus;

17. aicina Komisiju aktīvi strādāt PTO, lai veicinātu daudzpusējus noteikumus globālās 
vērtības veidošanas ķēdes ilgtspējīgai pārvaldībai, tostarp obligātu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi.
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