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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīst, ka Āzijā dzīvo pasaulē lielākais skaits iedzīvotāju un atrodas visstraujāk augošās 
tautsaimniecības; uzskata, ka tirdzniecības politikai vajadzētu būt svarīgai ES un Āzijas 
savienojamības stratēģijas mērķu sasniegšanā un ka ES par prioritāti būtu jānosaka 
efektīvas un ilgtspējīgas savienojamības palielināšana starp ES un Āziju ar atvērtu, 
taisnīgu un uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas nodrošina 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ilgtspējīgu attīstību, multilaterālismu, 
pārredzamību, starptautiskos standartus un savstarpīgumu, kuram būtu svarīga nozīme 
pasaules stabilitātē, reģionālajā labklājībā un savstarpējā ekonomikas ilgtspējīgā 
izaugsmē; turklāt uzskata, ka labvēlīga integrācija ir svarīgs faktors, lai atgūtos no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

2. pauž nožēlu par to, ka vairākas Āzijas valstis dažās nozarēs joprojām piemēro 
nepamatotu protekcionistisku ekonomikas politiku, radot nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus Eiropas uzņēmumiem; uzsver, ka savienojamības stratēģijai būtu jāiet roku 
rokā ar centieniem palielināt piekļuvi attiecīgajiem tirgiem, tostarp publiskajam 
iepirkumam, un veicināt atvērtu un pārredzamu investīciju vidi, atraisot iespējas un 
veicinot globālo konkurētspēju; norāda, ka, atļaujot brīvās tirdzniecības plūsmas un 
tādējādi dažādojot piegādes ķēdes, tiek stiprināta ekonomikas noturība un produktu 
pieejamība, kā arī reģionāla integrācija; uzsver nepieciešamību uzlabot sadarbību 
pienācīgas rūpības, intelektuālā īpašuma un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā; 
atgādina, ka ES un Āzija ir svarīgi partneri ilgtspējīgas attīstības jomā, jo īpaši saistībā 
ar ANO Programmas 2030. gadam īstenošanu, un ka efektīvas un ilgtspējīgas 
savienojamības veicināšana kopā ar tirdzniecību ir būtisks elements plašākā stratēģiskā 
partnerībā ar Āzijas partneriem; norāda, ka Eiropas un Āzijas valstīm būtu pēc iespējas 
jāturpina daudzpusējie centieni un reģionu dialogs, lai veicinātu ilgtspējīgus un uz 
noteikumiem balstītus ekonomikas tīklus Eirāzijā; uzskata, ka Komisijai un Eiropas 
Ārējās darbības dienestam (EĀDD) būtu jāizmanto stratēģiskāka pieeja attiecībā uz 
vispārējo preferenču shēmu (VPS), tostarp pastiprinot rīcību augstākajā politiskajā 
līmenī, lai stiprinātu tās efektivitāti attiecībā uz cilvēktiesību, starptautisko darba 
tiesību, vides un labas pārvaldības standartiem;

3. uzskata, ka saskaņā ar Komisijas atvērtās stratēģiskās autonomijas stratēģiju piegādes 
ķēžu izturētspēja tiks stiprināta, izmantojot tādu dalībnieku tīklu, kuri var būt uzticami 
partneri novērtēšanai paredzētu kopīgu riska koordinācijas mehānismu, metožu un 
standartu izstrādē, informācijas un vēlamo iznākumu apmaiņā un aktīva dialoga 
uzturēšanā ar valdībām, uzņēmumiem un investoriem; uzskata, ka efektīvi un ilgtspējīgi 
savienojumi un tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot prioritāros transporta koridorus, 
tostarp gaisa, jūras un sauszemes transportu, un digitālu, enerģētikas un starppersonu 
komunikācijas instrumentu lieljaudas tīklus, kā arī efektīvākas un uzticamākas muitas 
procedūras, kuru pamatā ir digitalizācija un administratīvā vienkāršošana, ilgtspējīgi 
palielinās tirdzniecības plūsmas un datu nosūtīšanu starp ES un Āziju; uzskata, ka 
tirdzniecības nolīgumu noteikumiem par e-komerciju un digitālo tirdzniecību būtu 
jāatbilst savienojamības stratēģijas digitālā pīlāra mērķiem; attiecībā uz datu plūsmām 
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norāda, ka ES puse jau ir iesniegusi priekšlikumus sarunās ar Indonēziju, Austrāliju, 
Jaunzēlandi un Čīli, un tiem vajadzētu būt arī citu plurilaterālu vai multilaterālu 
iniciatīvu pamatelementiem un jāatbilst datu aizsardzības prasībām un Vispārīgo datu 
aizsardzības regulai (VDAR); norāda, ka lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību 
ar Japānu ir piemērs digitālās integrācijas veicināšanai; atzīst, ka savienojamības jomā ir 
vērojama investīciju nepietiekamība, un norāda, ka ir jāmobilizē un jāstiprina sadarbība 
ar privātajiem investoriem, valstu un starptautiskajām iestādēm, daudzpusējām attīstības 
bankām un citām ieinteresētajām personām, lai cita starpā identificētu konkrētas 
pamatiniciatīvas; uzsver, ka tirdzniecības veicināšanai starp ES un Āzijas partneriem, 
uzlabojot savienojamību, būtu arī jāstiprina muitas sniegums un pārvaldība, jo īpaši 
intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īstenošanā, jo tas ir instruments, ar ko apkarot 
krāpšanu un novērst viltotu preču nonākšanu vienotajā tirgū;

4. dažos konkrētos gadījumos, kad netiek pārkāpti ES principi, vēlas apsvērt sadarbību ar 
Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” (BRI), lai izveidotu savienojamību starp 
ekonomikas koridoriem, tostarp sadarbojoties ar Ķīnu, lai nodrošinātu, ka BRI atbilst 
starptautiskajiem standartiem; uzsver to, ka ir būtiski nodrošināt godīgu konkurenci 
trešo valstu tirgos, ievērojot daudzpusējas ekonomikas pārvaldības praksi; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāturpina analizēt potenciālās sinerģijas ar Ķīnu un Japānu, apvienojot to 
centienus ar Eiropas transporta tīkla (TEN-T) koridoru pētījumiem, lai novērstu 
iespējamos sastrēgumus un transporta ierobežojumus; uzsver to, cik svarīgas ir ES 
stratēģiskās attiecības ar Ķīnu, un aicina dalībvalstis un ES iestādes attiecībās ar Ķīnu 
paust vienotu nostāju un izmantot koordinētu pieeju; atkārtoti aicina Ķīnu turpināt 
vērienīgu Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) reformu, tostarp visaptverošus 
noteikumus par rūpniecības subsīdijām, un pieņem zināšanai bažas, kas pastāv par tirgu 
kropļojošu praksi, kuru īsteno Ķīnas valstij piederošie uzņēmumi, uzspiestu tehnoloģiju 
pārnesi un datu teritoriālu ierobežošanu, jaudas pārpalikumu un ar to saistīto eksportu 
par dempinga cenām, kā arī par citiem negodīgas tirdzniecības prakses veidiem; 
uzskata, ka vienlīdzīgu konkurences apstākļu attiecināšana uz trešo valstu tirgiem ir 
ārkārtīgi svarīga Eiropas uzņēmumu ilgtermiņa iespējām;

5. atgādina par potenciālu, ko piedāvā jauni Arktikas kuģniecības maršruti, kuru 
izmantošana varētu līdz pat 40 % samazināt kuģošanas laiku un attālumu starp Eiropu 
un Āziju un kuru rezultātā varētu tikt izveidoti jauni tirdzniecības centri, kas būtiski 
ietekmētu tirdzniecības plūsmas; uzsver, ka ar visaptverošu Arktikas stratēģiju ES ir 
aktīvi jāiesaistās Arktikas reģionā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgas attīstības un vides 
mērķu sasniegšanu un nodrošinot, ka jaunie maršruti atbilst starptautiskajiem 
noteikumiem un normām, lai novērstu jebkādu papildu spiedienu uz Arktikas 
ekosistēmu;

6. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais divpusējo, reģionālo un daudzpusējo tirdzniecības 
nolīgumu tīkls un ES un Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā veiksmīgus stratēģisko 
partnerību piemērus minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas, Vjetnamas un 
Singapūras partneriem; atzīst, ka, tā kā ASEAN reģions ir trešais lielākais ES 
tirdzniecības partneris ārpus Eiropas, aiz ASV un Ķīnas, ES eksportētāji gūs ievērojamu 
labumu, ar visaptverošiem partnerības nolīgumiem nodrošinot labāku piekļuvi šim 
tirgum un uzlabojot sadarbību; atzinīgi vērtē jauno ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nolīgumu un iespēju attīstīt ciešāku sadarbību ar Ķīnu, piemēram, izmantojot 
visaptverošo investīciju nolīgumu; aicina Komisiju sākt darbības jomas izpēti un 
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ietekmes novērtējumus un sākt sarunas par divpusēju investīciju nolīgumu (DIN) ar 
Taivānu; pieņem zināšanai lēmumu apturēt shēmu “Viss, izņemot ieročus” (EBA) ar 
Kambodžu un uzsver savas bažas par cilvēktiesību situāciju šajā valstī; aicina Komisiju 
šajā sakarībā nākt klajā ar skaidru stratēģiju un mudina Kambodžu sadarboties ar 
Komisiju un pievērsties galvenajām problemātiskajām jomām, lai valsti no jauna 
iekļautu šajā sistēmā;

7. pauž nožēlu par to, ka ES Eiropas un Āzijas infrastruktūras savienojamības stratēģijai 
nav pievērsta tāda pati uzmanība kā BRI Vidusāzijā attiecībā uz savienojamību reģionā; 
atbalsta Komisijas centienus likvidēt tirdzniecības šķēršļus, pamatojoties uz ilgtspējīgu, 
uz noteikumiem balstītu savienojamību un ietverot nefizisku un regulatīvu šķēršļu 
novēršanu pārvietošanās un infrastruktūras jomā; atzīst, ka Vidusāzijas valstis pēdējo 
divdesmit gadu laikā ir guvušas ievērojamu labumu no lielākas integrācijas pasaules 
ekonomikā; uzskata, ka ES būtu jāuzņemas daudz lielāka loma un jākļūst par vienu no 
galvenajiem dalībniekiem reģionā, izmantojot tirdzniecību un investīcijas kā izaugsmes 
virzītājspēku un sekmējot kopīgu labklājību; pauž bažas par to, ka Ķīnas finansētajiem 
projektiem Vidusāzijā trūkst pārredzamības attiecībā uz konkursa procedūru norisi un 
tos galvenokārt īsteno Ķīnas uzņēmumi, kas ir ievērojami mazāk atvērti vietējiem vai 
starptautiskiem uzņēmumiem; aicina Ķīnu palielināt savstarpīgumu, jo īpaši 
infrastruktūras nozarē, uzlabot pārredzamību, par prioritāti noteikt augstus darba un 
vides standartus un nodrošināt parāda atmaksājamību;

8. aicina Komisiju nodrošināt tirdzniecības nolīgumu pareizu īstenošanu un padarīt spēkā 
esošos nolīgumus vērienīgākus, stiprinot noteikumus par standartizāciju ar pārredzamu 
regulatīvo sadarbību un veicinot ilgtspējīgas ES normas un starptautiskos vides, 
ilgtspējas un sociālos standartus, saistībā ar Komisijas 15 punktu rīcības plāna1 
pārskatīšanu un diskusijām Padomē par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA); 
aicina Komisiju pilnībā īstenot tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai nodrošinātu, 
ka Eiropas uzņēmumi netiek pakļauti negodīgai tirdzniecības praksei, novērstu cenu un 
izmaksu izkropļojumus, kas neizriet no brīvā tirgus spēkiem, un efektīvi īstenotu TIA 
sadaļas saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un SDO 
konvencijām nolūkā izstrādāt savienojamības stratēģiju un panākt ilgtspējīgu 
integrāciju.

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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