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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka kopējai tirdzniecības politikai joprojām ir jābūt būtiskam Savienības 
ārpolitikas pīlāram, kas tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, un tai ir jāpalīdz Savienībai pielāgoties 
tās jaunajai lomai pasaulē, kurā ir daudzi svarīgākie dalībnieki starptautiskajā arēnā; šajā 
sakarībā mudina Padomi, Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu sadarboties šādās 
jomās:

a) uzlabot kopējo tirdzniecības politiku, integrējot to plašākā politikas satvarā;
uzņemties vadību pasaules tirdzniecības politikā daudzpusējā un divpusējā līmenī; 
stiprināt sadarbību ar mūsu divpusējiem, stratēģiskiem, reģionāliem tirdzniecības 
partneriem un tādām daudzpusējām organizācijām kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD), ANO Vides programma (UNEP), 
Starptautiskā Darba organizācija (SDO) un īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācija 
(PTO), aktīvi veicinot tās nepieciešamās reformas, lai palielinātu PTO efektivitāti un 
tās spēju reaģēt uz jaunajiem globālajiem izaicinājumiem, tostarp Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, un lai 
palielinātu tās leģitimitāti; stiprināt Savienības vadošo lomu un ES tirdzniecības politiku 
uz vērtību balstītas tirdzniecības politikas veicināšanā, tirdzniecībā stiprinot cilvēktiesību 
aspektu un ieviešot augstākos Eiropas standartus;

b) uzņemties vadošu lomu atvērtas, uz noteikumiem balstītas, taisnīgas un uz 
ilgtspējīgu attīstību orientētas globālās tirdzniecības sistēmas aizsardzībā, lai vēl vairāk 
sekmētu ES uzņēmumu konkurētspēju, nodrošinot starptautisko noteikumu un nolīgumu, 
piemēram, vides un klimata pārmaiņu nolīgumu, SDO konvenciju, korupcijas novēršanas 
noteikumu un nolīgumu par finanšu pārredzamību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
un sadarbību nodokļu jomā efektīvu īstenošanu; nodrošināt, ka ES uzņēmumi var 
darboties globālā līmenī, kurā pastāv vienādi nosacījumi, paredzami noteikumi, godīga 
konkurence un noteiktas saistības, tostarp konstruktīvi strādājot, lai panāktu kopīgu 
Savienības nostāju ANO starpvaldību sarunās saistībā ar atbildību par cilvēktiesību 
pārkāpumiem un lielāku uzņēmumu atbildību, un saistošus pienācīgas pārbaudes 
pienākumus attiecībā uz piegādes un ražošanas ķēdēm;

c) pilnībā un nekavējoties informēt Parlamentu par sarunām un Padomes pilnvarām, 
kā arī visā starptautisko nolīgumu īstenošanas laikā, lai nodrošinātu, ka tas spēj īstenot 
savas pilnvaras un prerogatīvas; vienkāršot un saīsināt sarunu procesu un pastiprināt 
Parlamenta kontroli tā laikā; palielināt pārredzamību attiecībā uz ES iedzīvotājiem, pirms 
sarunu sākuma publicējot tirdzniecības nolīgumu sarunu norādes (pilnvarojumus), lai 
ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu arī lielāku paredzamību un juridisko noteiktību, kas 
ļautu tiem labāk un savlaicīgāk izmantot iespējas, kas rodas ES; pilnībā ievērot Līguma 
noteikumus un neseno ES judikatūru, kas nosaka, ka kopējā tirdzniecības politika ir 
Savienības ekskluzīvā kompetencē ;

d) pielāgot tirdzniecības politiku globālām tendencēm tādās jomās kā 
automatizācija, digitalizācija, servitizācija, globālo vērtības ķēžu pieaugums un preču 
un pakalpojumu tirdzniecības savstarpējā saistība, tiecoties izstrādāt piemērotus 
noteikumus, lai nodrošinātu datu pārsūtīšanu, starppatēriņa preču konkurētspējīgas 
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cenas un liberalizētu pakalpojumu tirdzniecību divpusējos un daudzpusējos 
tirdzniecības nolīgumos;

e) atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), lai tie varētu pilnībā gūt 
labumu no kopējās tirdzniecības politikas; palielināt ieguldījumus pētniecībā, 
tehnoloģiju attīstībā un inovācijā, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas dekarbonizāciju; 
atbalstīt Eiropas uzņēmumus nolūkā uzņemties vadošu pasaules mēroga lomu šajā nozarē, 
tādējādi palielinot konkurētspēju un radot pienācīgas kvalitātes darbavietas; uzsvērt, ka 
ilgtspējīgu attīstību nevajadzētu uzskatīt par šķērsli ieguldījumiem; uzsvērt starptautisko 
sadarbību un starptautisku līdzdalības procesu, jo īpaši Āfrikas kontinentā, kas varētu 
veicināt ilgtspējīgus ekonomiskos ciklus reģionālā līmenī, radīt jaunas darbvietas un 
veicināt sociālās aizsardzības politikas izstrādi;

f) sistemātiski iekļaut digitālo tirdzniecību, MVU, saistošas un izpildāmas 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas un dzimumu līdztiesības noteikumus 
tirdzniecības nolīgumos, kā arī uzņemties vadību attiecībā uz šiem jautājumiem 
daudzpusējās sarunās; aizstāvēt ES pilsoņu datu privātumu pilnā mērā, kā noteikts 
Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regula (ES) 2016/679), un veicināt ES 
standartu stiprināšanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību, datu aizsardzību un piekļuvi 
tirgum; censties izveidot globālu aliansi un atbalstīt dalībvalstu iestādes cīņā pret 
pārrobežu kibernoziegumiem; attīstīt ES digitālo stratēģiju, kurā ir iekļauti ieguldījumi 
digitālajā infrastruktūrā un digitālajos uzņēmumos, lai dotu labumu sabiedrībai 
kopumā;

g) sekmēt pieteikuma procedūru un piekļuvi Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fondam, lai ņemtu vērā pakāpeniskās un abpusējās preču un pakalpojumu 
tirdzniecības liberalizācijas negatīvās sekas; 

h) stiprināt kopējās tirdzniecības politikas saskaņotību ar kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku (KĀDP), Eiropas attīstības politiku un klimata politiku, lai garantētu 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 5. punktā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 21., 207. un 208. pantā noteikto vērtību un mērķu 
ievērošanu, pilnībā nodrošinot atbilstību Eiropas Konsensam attīstības jomā; 

i) atzīt, ka ārkārtīga ES tirdzniecības nolīgumu politizācija var kavēt tirdzniecību;

j) uzsvērt, ka ir stratēģiski svarīgi izstrādāt konstruktīvu kaimiņattiecību politiku, 
izveidojot godīgas tirdzniecības attiecības un ekonomisko sadarbību ar Savienības 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, lai veicinātu to ekonomisko un sociālo labklājību un 
darbvietu radīšanu;

k) paredzēt “Brexit” sekas un piedāvāt veidus, kā mazināt negatīvās ekonomiskās 
sekas, ko tā radīs Savienībai un tās iedzīvotājiem, tostarp Apvienotās Karalistes 
iedzīvotājiem, kuri pašlaik dzīvo Savienībā; 

l) uzlabot kopējās tirdzniecības politikas komunikācijas stratēģiju, pirms attiecīgo 
sarunu norāžu (pilnvarojumu) pieņemšanas sniedzot vairāk publisku un visaptverošu 
analīžu par jaunu tirdzniecības nolīgumu iespējamo ietekmi; labāk informēt par iespējām, 
kuras tirdzniecība piedāvā iedzīvotājiem un uzņēmumiem; stiprināt pārredzamību un 
padziļināt dialogu ar profesionālajiem un sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
lai nodrošinātu to pienācīgu iesaistīšanos tirdzniecības nolīgumu uzraudzībā un 
īstenošanā, jo īpaši izmantojot kopīgu dialogu un tirdzniecības nolīgumu vietējās 
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konsultantu grupas un piešķirot vairāk līdzekļu šiem mehānismiem; palīdzēt Savienības 
iedzīvotājiem un ekonomikas dalībniekiem labāk izprast globālo ekonomisko attiecību 
sistēmas mainīgo līdzsvaru un labāk pielāgoties tam.



PE627.014v02-00 6/7 AD\1167398LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 5.11.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

30
3
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, 
Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, 
France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, 
David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 
Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 
Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Norbert Lins



AD\1167398LV.docx 7/7 PE627.014v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30 +

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde

ECR Sander Loones

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Helmut Scholz

NI David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, 
Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

3 -

ECR Sajjad Karim

ENF France Jamet

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

1 0

GUE/NGL Eleonora Forenza

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


	1167398LV.docx

