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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka atvērtai, iekļaujošai, noteikumos balstītai un nediskriminējošai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai ir jābūt būtiskam globālās tirdzniecības liberalizācijas 
virzītājspēkam un tai jāsekmē progresīva ekonomikas izaugsme, konkurētspēja un 
inovācija, darbvietu radīšana, dzīves apstākļu uzlabošanās, ienākumu pieaugums, 
ilgtspējīgas ekonomikas attīstības veicināšana un cīņa pret klimata pārmaiņām, tādējādi 
stiprinot labklājību, mieru un drošību saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM); 
turklāt norāda uz tās lomu prognozējamas tirdzniecības vides veicināšanā ar savstarpēju, 
pārredzamāku un taisnīgāku tirdzniecības noteikumu un regulējuma izstrādi 
konsekventā, īstenojamā un saskanīgā veidā; atgādina par 2021. gada novembra 
ziņojumā “EU exports to the world: effects on employment” (“ES eksporta ietekme uz 
nodarbinātību”) pausto konstatējumu, ka eksports Eiropas Savienībā dod darbu vairāk 
nekā 38 miljoniem cilvēku; aicina Komisiju turpināt īstenot komunikācijas pasākumus, 
lai informētu par šiem konstatējumiem, un veicināt izpratni par starptautiskās 
tirdzniecības priekšrocībām un pozitīvajiem aspektiem; tomēr uzskata, ka ir jāatjauno 
uzticēšanās multilaterālajām iestādēm, ņemot vērā globālos sarežģījumus, jo īpaši 
attiecībā uz kopīgu iniciatīvu īstenošanu globālo sabiedrisko labumu nodrošināšanai, un 
raugoties uz izmaiņām pasaules varas dinamikā; atkārtoti uzsver ES lomu šajā procesā;

2. pauž nožēlu par to, ka dažviet globālajā ekonomikā veidojas un pastiprinās tendences 
ieviest protekcionismu un izmantot tirdzniecību kā līdzekli spiediena izdarīšanai, 
tādējādi izraisot traucējumus un radot ģeopolitisku spriedzi; atgādina, ka nacionālistiska 
ekonomikas politika, kas pārkāpj iedibināto starptautisko tirdzniecības tiesību 
noteikumus un musina tirdzniecības partnerus uz atbildes sankcijām, ir mūsu 
globalizētās tirdzniecības sistēmas antitēze; aicina vēl vairāk pastiprināt ES 
tirdzniecības noteikumu izpildes centienus un turpināt tādu autonomu tirdzniecības 
instrumentu kopuma izstrādi kā, piemēram, instrumenti, ar ko vēršas pret ekonomisku 
spiedienu un kropļojošām subsīdijām, un starptautiskā iepirkuma instruments, kā arī 
galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga amata vietas izveide, lai reaģētu uz šo 
jauno problemātiku; atzīmē, ka mērķis ir Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
panākt reformētu un labi darbojošos daudzpusēju noteikumu kopumu, kura centrā būtu 
efektīvi funkcionējoša strīdu izšķiršanas sistēma; tomēr uzsver, ka ir jāturpina ar pilnu 
apņēmību censties reformēt PTO, lai palielinātu tās efektivitāti, iekļaujošo raksturu, 
pārredzamību un leģitimitāti kā noteikumos balstītas, atvērtas, taisnīgas un ilgtspējīgas 
globālās ekonomikas stūrakmeni, un pievērsties sarežģījumiem un riskiem, ko rada 
ekonomikas, kuras nedarbojas pēc tirgus ekonomikas principiem; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē 2021. gada februāra paziņojumam par tirdzniecības politikas pārskatīšanu 
pievienoto pielikumu, kurā ieskicēta vispusīga pieeja PTO modernizācijai; uzsver — lai 
veicinātu uz noteikumiem balstītu globālo tirdzniecību, efektīvai ES iesaistei jābalstās 
uz tālredzīgu pieeju tirdzniecībai;

3. norāda, ka Eiropas Savienībai ir cieši jāsadarbojas ar līdzīgi domājošiem partneriem, lai 
modernizētu PTO un apgādātu to ar instrumentiem, ar kuriem risināt 21. gadsimta 
tirdzniecības problēmjautājumus, tostarp saistībā ar digitālo revolūciju un zaļu, taisnīgu 
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un ilgtspējīgu pārkārtošanos, un sadarbībā ar visām PTO dalībvalstīm jātiecas virzīt 
pozitīvu reformu programmu un līdz 12. ministru konferencei panākt konkrētu darba 
plānu; atzīst, ka daudzpusējo tirdzniecības sarunu progresa virzītājspēks ir bijusi ES un 
ASV sadarbība; tādēļ atzinīgi vērtē pašreizējās ASV administrācijas izteikumus 
attiecībā uz PTO reformu, taču mudina ASV nākt klajā ar detalizētāku politisko 
platformu attiecībā uz šīs organizācijas reformu un sadarboties ar ES pašos augstākajos 
līmeņos, lai rastu vienprātīgu nostāju, kas spētu nodrošināt pamatu atjaunotiem 
centieniem sasniegt praktiski īstenojamus rezultātus; atbalsta progresīvu, kopīgās 
interesēs un vērtībās balstītu transatlantisko darba kārtību, kuras mērķis ir aktīvi 
censties panākt jēgpilnu PTO reformu, ietverot uzraudzības, sarunu vešanas un strīdu 
izšķiršanas funkcijas; pauž nožēlu par PTO Apelācijas institūcijā izveidojušos strupceļu, 
kas liedz globālajai tirdzniecības sistēmai izmantot izpildi nodrošinošu strīdu 
izšķiršanas sistēmu; mudina visas PTO dalībvalstis iesaistīties risinājumu meklēšanā, lai 
atjaunotu pilnībā funkcionējošu un neatkarīgu Apelācijas institūciju; atzinīgi vērtē ES 
sadarbību ar tās stratēģiskajiem partneriem Latīņamerikā, Indijas un Klusā okeāna 
reģionā un Āfrikā kā nepieciešamu priekšnoteikumu globālās tirdzniecības sistēmas 
veicināšanai un reformēšanai; aicina Komisiju ņemt vērā jaunattīstības valstis un 
virzību uz šo valstu tautsaimniecību iekļaušanos globālajā tirdzniecības sistēmā, 
vienlaikus pārskatot jaunattīstības valsts statusa definīciju;

4. atzinīgi vērtē ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes (TTC) darbības 
sākšanu 2021. gada jūnijā un TTC pirmo sanāksmi, kas notika 2021. gada novembrī; 
uzskata, ka TTC paver izšķirīgas iespējas ES un ASV sadarboties galvenajos pasaules 
tirdzniecības, ekonomikas un tehnoloģiju jautājumos; uzskata, ka transatlantiskā 
sadarbība, kā arī sadarbība ar starptautiskajiem partneriem varētu veicināt daudzpusēja 
redzējuma saglabāšanu, daudzpusējās sistēmas pašreizējo problēmu kopīgu risināšanu 
un uz kopīgas labklājības panākšanu vērstas kopīgas darba kārtības īstenošanu;

5. uzsver, ka demokrātiskā, leģitīmā, atbildīgā un pārredzamā globālajā pārvaldībā būtu 
vairāk jāiesaista parlamentārās struktūras, jo tiešās vēlēšanās ievēlēti parlamenta 
deputāti var nodrošināt būtiski nozīmīgu saikni starp iedzīvotājiem un daudzpusējo 
sistēmu; uzsver, cik svarīgs ir horizontāls un saskaņots multilaterālisms, kā arī darbs, ko 
šajā sakarībā veic Eiropas Parlamenta un Parlamentu savienības kopīgi rīkotā 
parlamentārā konference PTO jautājumos; uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai 
parlamentāriešiem būtu labāka piekļuve tirdzniecības sarunām un lai viņi būtu iesaistīti 
sarunu mandātu izstrādē un PTO lēmumu īstenošanā, kā arī sarunās par tirdzniecības 
jautājumiem citās daudzpusējās struktūrās un iestādēs; atkārtoti uzsver, ka ES un visām 
PTO dalībvalstīm ir jāuzlabo informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām, tostarp 
pilsonisko sabiedrību, uzņēmēju organizācijām un plašākām uzņēmēju aprindām; aicina 
Komisiju padziļināt sadarbību ar visām attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, 
piemēram, Starptautisko Darba organizāciju, ANO sistēmu, G7, ESAO, Pasaules Banku 
un Starptautisko Valūtas fondu, un uzsver minēto organizāciju lomu atvērtas, 
noteikumos balstītas tirdzniecības sistēmas sekmēšanā; 

6. atzinīgi vērtē PTO ciešo sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju un citām 
starptautiskām organizācijām, nodrošinot, ka tirdzniecībai ir konstruktīva loma 
pandēmijas un tai sekojošās krīzes novēršanā un globālās ekonomikas atveseļošanās 
atbalstīšanā; uzsver, ka Covid-19 pandēmija uzskatāmi parādīja, ka mūsu 
starptautiskajām iestādēm ir trūkumi; aicina Komisiju analizēt Covid-19 pandēmijā gūto 
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pieredzi un sadarboties ar globālajiem partneriem, lai šo pieredzi ņemtu vērā reformu 
darba kārtībā; mudina pieņemt vērienīgu iniciatīvu tirdzniecības un veselības jomā; 
atzīmē PTO ieceres paplašināt savas pilnvaras, lai palielinātu ietekmi publiskajā telpā, 
vairāk iesaistoties tādu jautājumu risināšanā kā veselība, ilgtspēja, nevienlīdzīga 
labklājība, dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm 
atbilstoši IAM un Parīzes nolīgumam; uzskata, ka šie būs svarīgi soļi reformu procesā 
līdztekus organizācijas pamatfunkcijām, t. i., ieviest daudzpusējus tirdzniecības 
noteikumus, samazināt tirdzniecības šķēršļus un nodrošināt līdzekļus regulētai 
tirdzniecības strīdu izšķiršanai starp dalībniekiem;

7. aicina Padomi īstenot vērienīgākus centienus noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar 
trešām valstīm; atzīmē, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi palielina ekonomisko 
mijiedarbību un atkarību starp valstīm un līdz ar to var kalpot kā virzītājspēks aktīvākai 
un vērienīgākai iesaistei daudzpusējā līmenī;

8. uzsver, ka pieaugošā spriedze tirdzniecībā pakāpeniski un pamatīgi ir pārveidojusi 
starptautiskās un reģionālās tirdzniecības arhitektūru; uzskata, ka ES arī turpmāk 
jādarbojas kā stabilam un nozīmīgam multilaterālisma aizstāvim pasaulē un jāizvairās 
no darbībām, kas kaitē šo mērķu īstenošanai; tomēr secina, ka Eiropas Savienībai, lai 
saglabātu savas konkurences priekšrocības, ir jāreaģē uz globālajām norisēm, 
piemēram, pieaugošo sadrumstalotību, tirdzniecības kā ieroča izmantošanu un 
protekcionismu.
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