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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atgādina, ka kaitējums planētas biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks un ka 
biodaudzveidības zudums ir viens no zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, biomasu un 
atsevišķām lauksaimniecības precēm, un pierādījumus par biodaudzveidības izzušanu 
tādu faktoru dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās daudzveidības dimensiju sistemātiski iekļaut visos 
ilgtspējīgas ietekmes novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota stabila metodika, kas 
ieteikta pieejamajos Komisijas pētījumos un kas konsekventi jāņem vērā 
biodaudzveidības jautājumus; prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu finansējumu šādas 
biodaudzveidības analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā daļu no turpmāko brīvās 
tirdzniecības nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības jomu un lai sarunu gaitā tos 
regulāri atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, cik 
būtiski ir sistemātiski veikt regulārus ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, lai 
nodrošinātu atbilstību ES starptautiskajām saistībām biodaudzveidības jomā; prasa 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut termiņatkarīgus ceļvežus, kuros 
būtu izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un 
prasa (ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

3. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija, pamatojoties uz Vispārējās vienošanās par tarifiem 
un tirdzniecību XX pantu, veicinātu ar produktiem nesaistītu procesu un ražošanas 
metožu pieeju nolūkā atbalstīt pasākumus, kas paredzēti biodaudzveidības turpmāka 
zuduma novēršanai;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai un zaļajai diplomātijai steidzami būtu jātiecas uz 
to, lai pakāpeniski atteiktos no fosilā kurināmā un videi kaitīgām subsīdijām saskaņā ar 
saistībām, kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru attiecas 
tirdzniecības nolīgums, un aicina Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

5. prasa Padomei savā pilnvaru projektā attiecībā uz turpmākajiem nolīgumiem, ņemot 
vērā pašreizējo nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību (KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski brīvās tirdzniecības nolīgumu 
elementi;

6. mudina ES pieņemt apdraudēto sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu attiecīgo sugu 
nelikumīgu tirdzniecību, uzlabotu muitas amatpersonu apmācību un atbalstītu tāda 
mehānisma izveidi, ar ko valsts līmenī aizliedz eksportēt sugas, kas izcelsmes valstīs ir 
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aizsargājamas kā apdraudētas sugas;

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir iespējams ANO Konvencijai pret transnacionālo 
organizēto noziedzību pievienot protokolu saistībā ar noziegumiem pret dzīvo dabu;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2021. gada pavasarī nākt klajā ar priekšlikumu tiesību 
aktam, ar ko aizliegtu ar atmežošanu vai meža degradāciju saistītu produktu laišanu ES 
tirgū; aicina Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz savvaļas dzīvnieku importu no 
apvidiem, kuros ziņots par infekcijas slimību uzliesmojumiem;

9. aicina Komisiju par prioritāti noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai KBD īstenotu 
kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta un 
tirdzniecības atbalsta satvarā.


