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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2018. gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 31. oktobra ziņojumu par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu īstenošanu (COM(2018)0728),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. janvāra darba programmu 2020. gadam 
“Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem” (COM(2020)0037),

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienes nākamās Eiropas 
Komisijai politikas pamatnostādnes 2019.–2024. gadam,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās 
tirdzniecības politikas (KTP) īstenošanu1,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūciju par turpmāku PTO 
darbību2,

– ņemot vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 2019. gada 25. janvāra kopīgo 
paziņojumu par elektronisko tirdzniecību,

– ņemot vērā ASV un ES 2018. gada 25. jūlija kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā Japānas, Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības tirdzniecības 
ministru trīspusējās sanāksmes 2020. gada 14. janvāra kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2019. gada 20. decembra darba dokumentu “Ziņojums 
par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu trešās valstīs”,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 27. marta ikgadējo ziņojumu par tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem (COM(2019)0158),

– ņemot vērā 2019. gada novembrī publicēto Eirobarometra speciālaptauju par eiropiešu 
attieksmi pret tirdzniecību un ES tirdzniecības politiku,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta 2019. gada 12. martā 
pieņemto kopīgo paziņojumu “ES un Ķīna — stratēģiska perspektīva”,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta 2018. gada 19. septembrī 
pieņemto kopīgo paziņojumu “Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0230.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0477.
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pamatelementi”,

– ņemot vēra Komisijas 2019. gada 26. jūnija ziņojumu par tirdzniecības un ieguldījumu 
šķēršļiem,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 18. maija rezolūciju par Eiropas Savienības un 
Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu 
turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā4,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par vispārējo preferenču sistēmu attiecībā uz 2018.–
2019. gada laikposmu5,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 22. novembra paziņojumu “Vienotais tirgus — 
Eiropas vērtīgākais aktīvs mainīgā pasaulē”,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā būtiskas daļas no Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcijas par kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu joprojām ir spēkā, savukārt atsevišķas daļas ir 
jāatjaunina, ņemot vērā starptautiskās tirdzniecības tendences un konfigurāciju visā 
pasaulē;

B. tā kā saskaņā ar jaunākajiem Eirobarometra datiem aptuveni 60 % ES iedzīvotāju 
uzskata, ka viņi gūst labumu no ES tirdzniecības politikas; tā kā daļa sabiedrības stingri 
iebilst pret tirdzniecības politiku un tirdzniecības nolīgumiem; tā kā Komisijai un 
dalībvalstīm jāturpina izstrādāt pienācīgu komunikācijas stratēģiju par tirdzniecības 
politiku un tirdzniecības nolīgumiem, lai novērstu viltus ziņas par tirdzniecību un 
sniegtu pēc iespējas vairāk informācijas, vienlaikus vēršoties pie konkrētām 
ieinteresētajām personām un palielinot uzņēmēju informētību par tirdzniecības 
nolīgumiem,

Globālais konteksts

1. norāda, ka būtiski globālā konteksta aspekti ir mainījušies un pēdējo divu gadu laikā 
bijuši neprognozējami; atkārtoti pauž atbalstu uz noteikumiem balstītai, paredzamai un 
taisnīgai tirdzniecības sistēmai, kas ir jāaizsargā;

2. atzīmē, ka kopš 2015. gada, kad Komisija pieņēma jaunāko tirdzniecības stratēģiju 
“Tirdzniecība visiem”, ES ir noslēgusi un sākusi piemērot vairākus jaunus tirdzniecības 
nolīgumus.

3. prasa, lai saskarsmē ar jaunām pasaules mēroga problēmām un nolūkā saglabāt un 
palielināt ES rūpniecības konkurētspēju ES tirdzniecības stratēģija arī turpmāk veicinātu 

3 OV C 307, 30.8.2018., 109. lpp.
4 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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ES intereses un vērtības; tāpēc uzskata, ka vērienīga multilaterāla un plurilaterāla 
programma, abpusēji izdevīgu tirdzniecības nolīgumu noslēgšana un efektīva 
īstenošana, kā arī nepamatotu tirdzniecības šķēršļu likvidēšana ir labākais veids, kā 
globalizētā pasaulē uzlabot ES konkurētspēju;

4. uzsver, ka nolūkā aktivizēt ES tirdzniecības politiku būtiskas ir izvēles, ko mēs izdarām 
attiecībās ar abām pārējām tirdzniecības lielvarām, proti, Ķīnu un ASV (šis 
tirdzniecības īpatsvars ir aptuveni 30 % no mūsu tirdzniecības);

PTO un plurilaterālā sadarbība

5. uzsver, ka pašlaik izšķiras multilaterālisma un globālās tirdzniecības sistēmas liktenis;

6. prasa būtiski reformēt PTO, kam pamatā būtu PTO noteikumu kopuma modernizēšana, 
lai PTO kļūtu efektīvāka, panākot strukturālus un ilgtermiņa risinājumus; mudina PTO 
dalībvalstis ministru augstākā līmeņa sanāksmē Nursultanā (Kazahstāna) panākt 
vērienīgu un līdzsvarotu vienošanos par sasāpējušo zivsaimniecības subsīdiju problēmu 
un raidīt skaidru signālu, ka PTO joprojām spēj pildīt sarunvešanas funkciju;

7. atzinīgi vērtē notiekošajās sektorālajās sarunās panākto progresu, jo īpaši sarunās par 
iekšējo regulējumu attiecībā uz pakalpojumiem, e-komerciju un ieguldījumu 
veicināšanu;

8. stingri atbalsta pašreizējo ES, ASV un Japānas trīspusējo sadarbību, lai pasaules mērogā 
ierobežotu tirgu izkropļojošu praksi; šajā ziņā atzinīgi vērtē 2020. gada 14. janvāra 
kopīgo paziņojumu par rūpniecības subsīdijām;

Amerikas Savienotās Valstis

9. ņem vērā pēdējo trīs gadu laikā notikušās dramatiskās izmaiņas ASV tirdzniecības 
stratēģijā, kas vērsta uz divpusējo tirdzniecību un bieži vien juridiski apšaubāmiem 
vienpusējiem tirdzniecības pasākumiem; norāda uz niecīgo progresu, kāds panākts 
saistībā ar ASV un ES 2018. gada 25. jūlija kopīgā paziņojuma īstenošanu; uzsver, cik 
būtiski ir atsākt ES un ASV sarunas, pamatojoties uz spēkā esošajām sarunu pilnvarām, 
ko Padome pieņēma 2019. gada aprīlī;

10. uzsver — neraugoties uz neseno spriedzi transatlantiskajās attiecībās, ES būtu jāturpina 
sadarboties ar ASV kā partneri, un jāatrisina kopīgu interešu tirdzniecības problēmas;

11. aicina Komisiju sarunās ar ASV rast risinājumus, kas ietver civilās aviācijas gaisa kuģu 
subsidēšanas problēmu, un atgādina par panākto vienošanos, proti, paaugstināt tarifa 
likmes kvotu augstas kvalitātes liellopu gaļai nolūkā mazināt spriedzi transatlantiskajās 
attiecībās, vienlaikus lauksaimniecības nozarē aizsargājot ES intereses;

Ķīna

12. atzīmē, ka Ķīna sava lieluma un izaugsmes dēļ vēl aizvien ir pievilcīgs tirgus, taču ES 
uzņēmumiem joprojām ir lielas problēmas, ko rada valsts noteikta Ķīnas ekonomikas 
konsolidācija, kuras dēļ valsts uzņēmumi gūst labumu no ekskluzīvas vai dominējošas 
piekļuves tirgum; nosoda visu veidu diskriminējošus pasākumus, ar kādiem saskaras ES 
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uzņēmumi Ķīnā, un aicina Komisiju pastāvīgi uzraudzīt iesakņojušos diskriminējošo 
praksi un sadarboties ar Ķīnas varas iestādēm, lai šādu praksi izbeigtu;

13. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 6. novembrī tika noslēgtas sarunas par ES un Ķīnas 
ģeogrāfiskajiem nolīgumiem, un prasa šos nolīgumus strauji ratificēt;

14. mudina Komisiju risināt sarunas par vērienīgu ieguldījumu nolīgumu, kas likvidētu 
visus šķēršļus ES ieguldījumiem, un sagaida, ka sarunas tiks pabeigtas līdz 2020. gada 
beigām, kā par to vienojās ES un Ķīnas 2019. gada samitā; tomēr stingri uzskata, ka 
prioritārai vajadzētu būt nolīguma būtībai, nevis noslēgšanas ātrumam;

BTN īstenošana

15. novērtē daudzsološo iznākumu, kas izklāstīts Komisijas ziņojumā par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (BTN) īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz Dienvidkoreju, 
Centrālameriku un Latīņameriku, Kanādu, austrumu partneriem un Āfrikas, Karību 
jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm; uzsver, ka ES tirdzniecības nolīgumi 
vairumā gadījumu nepārprotami ir sasnieguši savu galveno mērķi, proti, radīt 
ievērojamas iespējas ES eksportētājiem iekļūt trešo valstu tirdzniecības tirgos;

16. atgādina par labvēlīgajām tendencēm saistībā ar ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu 
(CETA); atzīmē, ka nolīguma īstenošanas pirmajā pilnajā kalendārajā gadā divpusējā 
preču, tostarp lauksaimniecības un pārtikas produktu, tirdzniecība pieauga par 10,3 %, 
salīdzinot ar vidējo rādītāju iepriekšējos trīs gados; atgādina, ka ES tirdzniecības 
bilances pārpalikums ar Kanādu palielinājās līdz 60 % un radīja papildu iespējas mūsu 
eksportētājiem;

17. atkārtoti pauž bažas, ka ES brīvās tirdzniecības nolīgumos vāji tiek izmantotas 
preferences; jo īpaši norāda, ka ļoti atšķiras tas, kā šīs preferences dažādos nolīgumos 
izmanto ES eksportētāji, un pavisam maz — kā tās izmanto ES importētāji; aicina ES 
padziļināti analizēt preferenču izmantošanu; uzsver, cik būtiski šajā ziņā ir elastīgi, 
saskaņoti un viegli piemērojami izcelsmes noteikumi;

Jauna partnerība ar Āfriku

18. aicina Eiropas Savienību ciešāk sadarboties ar Āfrikas valstīm, lai izveidotu iedarbīgu 
un stabilu partnerību, kas Āfrikas kontinentā veicinātu efektīvu attīstību un izaugsmi; 
uzsver, ka skaitļi, kas iekļauti nesenajā 2020. gada 10. februāra ziņojumā par vispārējo 
preferenču shēmu (VPS) un attiecas uz laikposmu no 2018. līdz 2019. gadam, augstāku 
preferenču izmantošanas līmeni uzrāda valstīs, kas no šīs shēmas gūst labumu; aicina 
Komisiju palielināt tehnisko un ekonomisko atbalstu, lai attīstītu tirdzniecību starp ES 
un Āfrikas valstīm, kā arī Āfrikas valstu starpā;

19. atzīmē progresu, kāds panākts Āfrikas kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas 
(ACFTA) īstenošanā, kuras mērķis ir nodrošināt preču un pakalpojumu vienotu 
kontinentālo tirgu, kā arī personu un ieguldījumu brīvu apriti; atzinīgi vērtē ES sniegto 
atbalstu jaunā Āfrikas Savienības Tirdzniecības novērošanas centra izveidei; prasa ES 
arī turpmāk atbalstīt ACFTA saskaņā ar Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu investīciju un 
darbvietu aliansi;
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Japāna, Singapūra un Vjetnama

20. atzinīgi vērtē ES un Japānas BTN stāšanos spēkā 2019. gada 1. februārī un atzīmē, ka 
saskaņā ar pirmajiem rezultātiem, kādi reģistrēti pēc pirmā īstenošanas gada6, ES 
eksports uz Japānu ir pieaudzis par 6,6 % salīdzinājumā ar to pašu laikposmu 
iepriekšējā gadā;

21. atzinīgi vērtē ES un Singapūras tirdzniecības nolīguma stāšanos spēkā 2019. gada 
21. novembrī; atzinīgi vērtē Parlamenta sniegto piekrišanu ES un Vjetnamas nolīgumam 
un prasa to strauji īstenot; uzskata, ka šie nolīgumi ir solis ceļā uz BTN noslēgšanu ar 
visu Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) reģionu;

Pašreizējās sarunas

22. prasa īstenot vērienīgu BTN sarunu programmu, jo īpaši attiecībā uz Austrāliju un 
Jaunzēlandi, Tunisiju, Maroku un Indonēziju; atkārtoti prasa sākt sarunas ar Taivānu par 
ieguldījumiem;

23. uzsver savu apņēmību izveidot pēc iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto Karalisti, 
pamatojoties uz tirdzniecības, ieguldījumu un konkurētspējas principiem, kā izklāstīts 
Parlamenta 2020. gada 12. februāra rezolūcijā par ierosinātajām pilnvarām sarunās par 
jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti7; atzīmē, ka 2019. 
gada 17. oktobra politiskajā deklarācijā, ko atbalstīja Apvienotā Karaliste, ir teikts, ka 
turpmākās ekonomiskās partnerības pamatā būs noteikumi, ar ko nodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus atklātai un godīgai konkurencei;

24. mudina Komisiju Apvienotās Karalistes izstāšanos izmantot kā izdevību, lai saskaņotu 
ES rīcībpolitikas, samazinātu birokrātiju un palielinātu ES uzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju; uzsver, ka ar BTN būtu jācenšas panākt pēc 
iespējas ciešāku piekļuvi tirgum un jāatvieglina tirdzniecība, lai maksimāli samazinātu 
tirdzniecības traucējumus;

25. atzinīgi vērtē noslēgtās tirdzniecības sarunas ar Meksiku un MERCOSUR valstīm, kā 
rezultātā var gan padziļināt mūsu stratēģisko partnerību ar Latīņameriku, gan radīt 
papildu iespējas mūsu tirdzniecības attiecībās ar šīm valstīm; atzīmē, ka šādas iespējas 
turklāt nodrošinātu ES uzņēmumiem piekļuvi arvien augošam tirgum;

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība

26. atgādina savu nostāju, kas pausta iepriekšējā ziņojumā par KTP īstenošanu; uzsver, ka 
Komisijas dienestu 2018. gada 27. februārī izstrādātais 15 punktu rīcības plāns8 ir labs 
pamats pārdomām, kā uzlabot mehānismus tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) 
sadaļās;

27. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par Eiropas zaļo kursu un uzsver, ka tajā būtu 
jāiekļauj ekoloģiski, ekonomiski un sociāli līdzsvarota stratēģija;

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_161
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0033.
8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_161
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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28. uzskata, ka pašreizējā sistēma jau uzrāda zināmu efektivitāti, kā redzams ES un Korejas 
BTN satvarā, kurā ES pieprasījusi izveidot darba grupu pēc tam, kad Dienvidkoreja 
neratificēja Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijas par darba ņēmēju 
tiesībām, jo īpaši tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu;

29. atgādina, ka Komisijas un Parlamenta agrīnie centieni tirdzniecības sarunās ar Meksiku 
un Vjetnamu atmaksājās, kad abas valstis attiecīgi 2018. gada novembrī un 2019. gada 
jūlijā ratificēja SDO Konvenciju Nr. 98 par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un 
kolektīvo līgumu slēgšanu;

30. uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos iekļautajām TIA sadaļām būtu jāstiprina Eiropas 
zaļā kursa ārējā dimensija un ka jebkuram jaunam pielāgošanas mehānismam vajadzētu 
būt saderīgam ar PTO noteikumiem, kā arī ES BTN; uzsver, ka ES uzņēmumus, kas 
izmanto starpproduktus, nevajadzētu nostādīt neizdevīgos konkurences apstākļos;

31. atzīme, ka ES tirdzniecības un ieguldījumu politika būtu jāizmanto kā līdzeklis 
atbildīgai piegādes ķēžu pārvaldībai, tostarp nodrošinot, lai uzņēmumi ievērotu 
cilvēktiesības;

ES tirdzniecības interešu aizsardzība

32. atgādina, ka centieniem saglabāt uz noteikumiem balstītu tirdzniecību jābūt izšķirīgiem 
mūsu tirdzniecības stratēģijā, un šajā sakarībā atgādina par tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu modernizāciju, ko pieņēma 2018. gadā, un jauno ārvalstu ieguldījumu 
izvērtēšanas mehānismu; uzsver, ka jaunajam ārvalstu ieguldījumu izvērtēšanas 
mehānismam nekādā gadījumā nevajadzētu kļūt par protekcionisma instrumentu;

Pakalpojumu tirdzniecība un digitālā tirdzniecība

33. atzinīgi vērtē pašreizējās plurilaterālās sarunas par galvenajām pakalpojumu 
tirdzniecības jomām, jo īpaši par pakalpojumu iekšzemes regulējumu un ieguldījumu 
veicināšanu; atzīmē, ka komerciāla klātbūtne trešā valstī ir dominējošais tirdzniecības 
pakalpojumu un e-komercijas nodrošināšanas veids;

34. norāda, ka pakalpojumu tirdzniecības īpatsvars kopējā tirdzniecības ainā tiek novērtēts 
par zemu; uzsver, ka ES ir pasaulē lielākā pakalpojumu eksportētāja un ka pakalpojumu 
īpatsvars ir aptuveni 70 % no ES iekšzemes kopprodukta (IKP);

35. atbalsta PTO kopīgo paziņojumu par elektronisko tirdzniecību attiecībā uz globālajiem 
noteikumiem elektroniskās komercijas jomā; aicina būt atvērtiem, lai panāktu jēgpilnu 
rezultātu un atvieglinātu datu plūsmu pāri robežām, kā arī novērstu nepamatotus 
šķēršļus elektroniskai tirdzniecībai, pilnībā ievērojot ES tiesību aktus par privātumu un 
datu aizsardzību, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)9, un aicina 
izmantot sarunu vadlīnijās paredzēto elastību;

MVU

36. atzīmē, ka ES preču eksportā MVU īpatsvars ir aptuveni 30 %; atbalsta priekšlikumu, 

9 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
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ka visos ierosinātajos BTN būtu jāiekļauj īpaša sadaļa par MVU, kā tas paredzēts ES un 
Japānas nolīgumā, un ka šādas sadaļas būtu jāiekļauj, pārskatot spēkā esošos BTN; 
atzīmē, ka tirdzniecības šķēršļi un birokrātija sevišķi problemātiska ir MVU, kas nevar 
atļauties papildu darbu, ko prasa šo šķēršļu pārvarēšana;

37. prasa Komisijai attiecībā uz MVU atvieglot izcelsmes noteikumu izmantošanu un 
izpratni par tiem; atgādina Komisijai par savu mērķi 2020. gada sākumā Access2Market 
platformas ietvaros ieviest izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku attiecībā uz MVU, 
lai uzņēmumi varētu aprēķināt, vai attiecīgais produkts var pretendēt uz atbalstu no 
konkrētā ES tirdzniecības nolīguma, kā tas izklāstīts Parlamenta Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas locekļu 2019. gada 13. novembra vēstulē bijušajai tirdzniecības 
komisārei Sesīlijai Malmstrēmai, proti, panākt, ka MVU aktīvāk izmanto ES BTN, jo 
pašlaik šis izmantojuma īpatsvars ir zemāks par vidējo rādītāju, lai MVU beidzot varētu 
izmantot visas priekšrocības, ko sniedz tirdzniecības nolīgumi;

38. atzinīgi vērtē jaunās Komisijas apņemšanos, proti, piemērot principu “viens pieņemts–
viens atcelts“”, lai mazinātu birokrātiju, izstrādājot jaunus tiesību aktus un noteikumus; 
tomēr aicina nodrošināt lielāku skaidrību, kā Komisija to panāks saistībā ar 
tirdzniecības politiku;

39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šis ziņojums par Eiropas Savienības kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu ir otrais šāda 
veida ziņojums. Pirmais īstenošanas ziņojums, ko pieņēma 2018. gada 30. maijā, attiecās uz 
laikposmu no 2015. gada oktobra — dienas, kad tika pieņemta jaunākā Komisijas tirdzniecības 
stratēģija “Tirdzniecība visiem”, — līdz 2017. gada decembrim, kad tika pabeigts ziņojuma 
projekts. 

Lai nesāktu no jauna izgudrot divriteni, referents uzskata, ka šim ziņojumam zināmā mērā būtu 
jākļūst par atjauninātu pirmo ziņojumu. Ja Parlamenta nostāja netiek mainīta, ziņojumā būtu 
vienkārši jāatgādina par iepriekšējiem noteikumiem; gadījumā, ja nostāja vai konteksts tiek 
mainīts, būtu jāsniedz atjaunināta informācija. 

Šis ziņojums ir arī pirmais jaunā sasaukuma īstenošanas ziņojums par tirdzniecības politiku. 
Šajā ziņā tā darbības joma būs plašāka nekā tikai tirdzniecības nolīgumu īstenošana, un līdz ar 
to tajā rosināts arī apsvērt, kādai vajadzētu būt ES tirdzniecības politikai strauji mainīgajā 
pasaulē. 

Ziņojuma projekts attiecas uz laikposmu no 2018. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim; divi 
gadi, kuru laikā apstiprinājušās vai pat padziļinājušās vairākas līdzšinējās tendences, tādas kā 
pakāpeniska ASV izstāšanās no daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai Ķīnas ekonomikas 
konsolidācija, ko nosaka valsts. 

Vienlaikus saredzami vairāki jauni iedrošinoši elementi, piemēram, gūti pozitīvi rādītāji 
pirmajos divos ES un Kanādas tirdzniecības nolīguma (CETA) īstenošanas gados un sāktas 
vairākas plurilaterālas sarunas, kas rada cerības atjaunot multilaterālismu. 

Turklāt tirdzniecība nebūt nav pašmērķis. Tā ir līdzeklis, kā panākt kopīgu labklājību, un ar to 
var arī padziļināt politiskās un kultūras saites, kā to savās politiskajās pamatnostādnēs 
norādījusi jaunās Komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leiena. Tādēļ tirdzniecības nolīgumi 
ir labākais līdzeklis, kā atbalstīt mūsu partnerus, lai sasniegtu ES ambiciozos vidiskos mērķus, 
jo īpaši piemērojot konkrētas un rezultatīvas ilgtspējīgas attīstības sadaļas. 

Visbeidzot, ļoti svarīga ir ES spēja konsolidēt savus instrumentus, lai labāk tiktu galā ar 
negodīgu konkurenci, kā to uzskatāmi parādīja ES pieņemtie modernizētie tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti un jaunā ārvalstu ieguldījumu izvērtēšana, kas attiecīgi stājās spēkā 
2018. gada jūnijā un 2019. gada aprīlī. 


