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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību
(2020/2117(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2021. gada 18. februāra paziņojumu “Tirdzniecības politikas 
pārskatīšana — atvērta, ilgtspējīga un pārliecinoša tirdzniecības politika” 
(COM(2020)0066),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. jūnija Balto grāmatu par vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu nodrošināšanu attiecībā uz ārvalstu subsīdijām (COM(2020)0253),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Eiropas lielā stunda ― 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “Stratēģija “No lauka līdz 
galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Pielāgotā Komisijas darba 
programma 2020. gadam” (COM(2020)0440) un priekšsēdētājas Urzulas von der 
Leienas Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam D. M. Sassoli un Vācijas kanclerei 
A. Merkelei adresēto 2020. gada 16. septembra nodomu vēstuli “Stāvoklis Savienībā 
2020. gadā”,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “ES biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam: Atgriezīsim savā dzīvē dabu” (COM(2020)0380),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu “Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu” (COM(2020)0098),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai” (COM(2020)0103),

– ņemot vērā Komisijas un Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 9. marta kopīgo paziņojumu “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju ar 
Āfriku” (JOIN(2020)0004),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana” (COM(2020)0067),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),
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– ņemot vērā Komisijas un Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 2. decembra kopīgo paziņojumu “Jauna ES un ASV programma 
globālām pārmaiņām” (JOIN(2020)0022),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2018. gada 26. februāra neoficiālo dokumentu par 
atgriezenisko saiti un turpmāko rīcību, lai uzlabotu ES brīvās tirdzniecības nolīgumu 
(BTN) tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļu īstenošanu un izpildi, un tās 
15 punktu rīcības plānu par TIA sadaļām,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 
atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

– ņemot vērā nolīgumu, kas tika pieņemts ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijā (Parīzes nolīgumu),

– ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM), 

– ņemot vērā 2021. gada 10. marta rezolūciju par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu1, 2021. gada 10. marta rezolūciju ar ieteikumiem 
Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un atbildību par to2 un 2021. gada 
10. februāra rezolūciju par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu3, kā arī gaidāmās 
rezolūcijas par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu — likvidēt šķēršļus digitālā vienotā 
tirgus darbībai un uzlabot MI izmantošanu Eiropas patērētājiem, par stratēģiju “No 
lauka līdz galdam” taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā un 
par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam “Atgriezīsim savā dzīvē dabu”,

– ņemot vērā 2020. gada 26. novembra rezolūciju par ES tirdzniecības politikas 
pārskatīšanu4, 2020. gada 25. novembra rezolūciju par jaunu Eiropas industriālo 
stratēģiju5, 2020. gada 7. oktobra rezolūciju par 2018. gada ziņojumu par kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu6, 2020. gada 16. septembra rezolūciju par ES lomu 
pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā7, 2019. gada 28. novembra rezolūciju par 
ārkārtas situāciju klimata un vides jomā8, 2017. gada 12. decembra rezolūciju par 
virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju9 un 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par jauno 
progresīvo un inovatīvo turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā10,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 
atzinumus,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0071.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0073.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0040.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0337.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0321.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0252.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0212.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
9 OV C 369, 11.10.2018., 22. lpp.
10 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
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– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2021),

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības politikas 
pārskatīšanu (TPR) un prasa izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo mērķi padarītu par 
realitāti; 

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā būtiska elementa iekļaušanu visos tirdzniecības, 
investīciju un partnerības nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba organizācijas 
(SDO) pamatkonvenciju ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir prasības BTN 
noslēgšanai; prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas sadaļas par 
dzimumu līdztiesību un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas izaugsmes 
programmu; tādēļ aicina Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu par 15 punktu rīcības 
plānu attiecībā uz TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā steidzamā kārtā tiks aplūkota 
TIA saistību izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā sakarā atgādina par 
Nīderlandes un Francijas neoficiālo dokumentu par tirdzniecību, sociālekonomisko 
ietekmi un ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie izpildes panākšanas uzlabojumi, 
proti, spēja novērst partneru pieļautās neatbilstības, izmantojot vienpusējas sankcijas, 
tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu konkrētiem produktiem vai citu nolīguma daļu 
savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības politikā;

4. norāda, ka brūnajām precēm joprojām tiek piemērots preferenciāls režīms salīdzinājumā 
ar zaļajām precēm un ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē ilgtspējīgu tirdzniecību; 
prasa Komisijai izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu novēršanai un īstenot zaļajā 
kursā pausto apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības politikas aspektos; 

5. norāda, ka augstās sākotnējās izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, un zinātības 
un aprīkojuma trūkums pašlaik neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi draudzīgām; 
prasa Komisijai izmantot visus tās rīcībā esošos tirdzniecības instrumentus, lai 
palielinātu finansiālo atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju nodošanu un digitālo 
izplatību nolūkā dot iespējas jaunattīstības valstīm un nodrošināt tām ilgtspējīgu 
noturību; 

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās subsīdijas, 
atbalstot pārredzamību, stingru regulējumu un disciplīnu tirdzniecības nolīgumos un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt ilgtspējas 
ietekmes novērtējumus ex ante, starpposma un ex post līmenī; uzsver, ka ir jāizstrādā 
visaptverošs satvars ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības un investīciju nolīgumos 
veicinātu IAM, zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai; 
uzsver, ka jauni nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir izpildīti, un ka spēkā 
esošie nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu tirdzniecības 

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais dokuments par tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande starptautiskajās organizācijās” (permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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politikai; uzstāj, ka ES starptautiskajos nolīgumos ir skaidri jādefinē pilsoniskās 
sabiedrības un vietējo konsultantu grupu loma un pienākumi un ka finanšu palīdzība ir 
jāpapildina ar spēju veidošanas pasākumiem, lai tā varētu efektīvi darboties; 

Taisnīgas, noturīgas un zaļas vērtību ķēdes

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas cilvēktiesības, darba 
tiesības un vides standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības pārbaude visas piegādes 
ķēdes garumā ir nepieciešams instruments, lai to panāktu; uzsver, ka lielāka uzmanība 
būtu jāpievērš mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) 
neaizsargātajam stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, ņemot vērā, ka lieliem 
uzņēmumiem ir lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu pieprasījuma kritumu; 

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, lai 
panāktu taisnīgāku risku sadali visā piegādes ķēdē; 

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt godīgu konkurenci un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus Eiropas uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo valstu tirgos; šajā sakarā 
uzsver tirdzniecības aizsardzības instrumentu nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību aktu 
priekšlikumiem, prioritāti piešķirot instrumentam, ar ko novērš ārvalstu subsīdiju un 
valstij piederošu uzņēmumu radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas par Starptautiskā 
iepirkuma instrumentu12; 

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu rūpniecības 
politiku saskaņā ar zaļo kursu un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas darbvietas un 
nodrošinot, ka Eiropai ir būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un nākotnes 
pakalpojumu sniegšanā; 

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk atkarīga no ierobežota skaita kritiski svarīgu preču un 
pakalpojumu piegādātāju; uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās atkarības, 
izmantojot politikas pasākumu kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot uzkrājumus, 
dažādot sagādes stratēģijas un veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu radīt jaunas 
tirdzniecības iespējas partneriem austrumu un dienvidu kaimiņreģionos;

13. norāda, ka pandēmijas laikā pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties; norāda, ka 
Lauksaimniecības tirgus informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno galvenās 
lauksaimniecības preču tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas tirgus pārredzamību 
un politikas pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, var uzskatīt par labas prakses 

12 Grozīts priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības 
preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).
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piemēru; aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs;

14. aicina Komisiju nākt klajā ar digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju tiesības saskaņā ar VDAR13; 
norāda uz Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, 
lai ES uzņemtos vadošo lomu standartu noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu plūsmu atvērtības uzturēšanai; 

15. prasa veidot stimulus ES uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt vai pielāgot 
piegādes ķēdes, lai nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un ekonomiskās izmaksas tiek 
pilnībā internalizētas cenā saskaņā ar ES politiku, piemēram, stratēģiju “No lauka līdz 
galdam”, aprites ekonomikas rīcības plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus; 

Tirdzniecības politika attiecībā uz kritiski svarīgiem veselības produktiem: Covid-19 krīzē 
gūtā pieredze

16. uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma zāļu un vakcīnu ātrā 
izstrādē, ražošanas straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības ķēžu attīstībā un 
taisnīgas tirgus piekļuves nodrošināšanā visai pasaulei; šajā kontekstā uzsver, ka Covid-
19 pandēmija ir jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku starptautisko sadarbību un 
uzlabotu globālo sagatavotību ārkārtas situācijām veselības jomā;

17. šajā sakarā uzsver negatīvo ietekmi, ko rada vienpusēji pasākumi, piemēram, eksporta 
ierobežojumi un aizliegumi, kā arī pārredzamības trūkums attiecībā uz globālajiem 
krājumiem, un sekojošā spekulācija ar ierobežotas pieejamības pirmās nepieciešamības 
preču cenām, tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem; tādēļ prasa līdz 
2021. gada beigām pieņemt PTO tirdzniecības un veselības iniciatīvu un nodrošināt 
lielāku pārredzamību attiecībā uz būtisko medicīnas preču un pakalpojumu piegādi un 
ražošanu;

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta ierobežojumu neseno pieaugumu galvenajās 
ražotājvalstīs, piemēram, ASV, Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā arī ES, un 
uzsver, ka tas apdraud vakcīnu ražošanas jaudas strauju palielināšanu globālā mērogā; 
mudina Komisiju sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri likvidētu eksporta šķēršļus un 
aizstātu eksporta atļauju mehānismu ar prasību paziņot par eksportu un importu; uzstāj, 
ka šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un visaptveroši pieejamiem;

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 un tā variantiem ir globāls sabiedriskais labums un ka 
daudzpusējie centieni būtu jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās ražošanas jaudas 
un tehnoloģiju nodošanu, tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem; šajā 
sakarā ļoti atzinīgi vērtē globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā valstu;

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).
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20. uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai lomai šajos centienos, 
atvieglojot izejvielu tirdzniecību, mazinot kvalificēta un pieredzējuša personāla 
trūkumu, risinot piegādes ķēdes problēmas un pārskatot intelektuālā īpašuma tiesību 
globālo satvaru pirms turpmākām pandēmijām; šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu 
dialogu par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 
pagaidu atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar Covid-19; 

Multilaterālisms un Eiropas ģeopolitiskā vieta pasaulē

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības pamatā 
vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz noteikumiem 
balstītas tirdzniecības principu ievērošanai; stingri iesaka ES veidot partnerības ar 
līdzīgi domājošiem partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, kad sadarbība nav 
iespējama, ES būtu jāīsteno savas intereses, izmantojot autonomus pasākumus, lai 
aizsargātu savas vērtības un apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu multilaterālismam un plašos priekšlikumus par 
nepieciešamo padziļināto PTO reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru uz 
ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas redzējumā un mudina Komisiju pielikt visas 
pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi turpināt PTO 
iniciatīvu tirdzniecības un klimata jomā; 

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā būtiskā 
organizācijas reformā; jo īpaši uzsver nepieciešamību novērst konkurences 
izkropļojumus, ko rada rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši uzņēmumi; prasa 
Komisijai aktīvi censties rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības līmeni un saistību 
skaitu starptautiskajā tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka ES vadošajai lomai ir 
izšķiroša nozīme jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai īstenošanai;

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā loma 
oglekļneitralitātes sasniegšanā visā pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu efektīva, 
dažām dalībvalstīm būs jāpalielina savas emisiju samazināšanas saistības; 

25. atbalsta jauno, tālredzīgo transatlantisko programmu, kuras pamatā ir kopīgas intereses 
un kopīgas vērtības; mudina Komisiju un ASV administrāciju cieši sadarboties, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un vienotos par vērienīgiem sociālajiem 
un vides standartiem, kā arī izmantotu otras puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO reformu un rastu 
kopīgus risinājumus kopīgām problēmām;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu; pauž stingru 
pārliecību, ka ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga līdzsvarotāka un 
abpusēja pieeja; uzsver, ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju nolīguma ratifikācijas 
process var sākties tikai tad, kad ES būs ieviesusi nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu ražotiem produktiem, uzlabotu tirdzniecības 
aizsardzības instrumentu kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu cilvēktiesību jomā; 
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prasa Komisijai virzīt uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos attiecībā uz Āfriku un austrumu un dienvidu 
kaimiņreģioniem un gaida konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem partneriem 
padziļināšanai; atkārtoti uzsver, cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga partnerība ar 
Dienvidaustrumāziju, Indiju un Latīņameriku;

°

° °

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

Covid-19 pandēmija rada nepieredzētu satricinājumu pasaules mērogā — ne tikai humanitāras 
katastrofas veidā, bet arī izjaucot mūsu ekonomikas un tirdzniecības sistēmas. Katra pasaules 
valsts saskaras ar neparedzamu ietekmi uz tās iedzīvotāju veselību, ekonomiku un sociālajām 
sistēmām. Tā kā pandēmijas sekas skāra globālos pakalpojumus un ražošanu, bet tie savukārt 
parādīja riskus, ko rada pārāk garas vērtības ķēdes, “tieši laikā” ražošanas modeļi un 
nevēlama savstarpēja atkarība. Ir jānovērš ES globālo vērtības ķēžu ievainojamība, jo ārējie 
satricinājumi, piemēram, pandēmijas, ārkārtēji laikapstākļi, politiski konflikti un 
kiberuzbrukumi, nākotnē visticamāk notiks arvien vairāk.

Pašreizējo krīzi papildina Eiropas iedzīvotāju pastāvīgā vilšanās, kas saistīta ar darba mainīgo 
raksturu un darbvietu zaudēšanu ražošanas nozarēs. Hiperglobalizācija ir radījusi negatīvu 
ietekmi uz darba ņēmēju algām un vidi, kā arī (reālu vai šķietamu) valdības varas zaudēšanu 
ekonomikas un valsts politikas veidošanā. Tā kā nacionālistiska reakcija un tirdzniecības kari 
mums nesniegs izeju no šīs strukturālās krīzes, pamatproblēmas ir nopietni jāizskata un ir 
jāatzīst neoliberālās ekonomikas doktrīnas trūkumi. Atbalsts daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai sniedz arī iespēju ietekmēt tās veidošanu.

Tas pats attiecas uz pašreizējās pandēmijas ietekmes uz veselību novēršanu. Lai gan vīruss 
nepazīst robežas, tomēr globālo reakciju ir būtiski kavējuši eksporta ierobežojumi un 
tirdzniecības šķēršļi, pārredzamības trūkums attiecībā uz pieejamajiem krājumiem un 
svarīgāko produktu ražošanu, kā arī novājinātas starptautiskās iestādes, kas nebija gatavas 
pārvarēt šāda mēroga krīzi. Mūsu uzdevums ir mācīties no pašreizējās situācijas un stiprināt 
mūsu starptautisko gatavību turpmākām (veselības) krīzēm. 

Tradicionālās tirdzniecības politikas reformēšana saistībā ar mums aktuālajām problēmām, 
padarot to ilgtspējīgu un taisnīgu visiem, ir vienīgais veids, kā veicināt mūsu iedzīvotāju 
prasītās globālās pārmaiņas. Problēmas ir jāpārvērš par iespējām, un ir jārada ilgtspējīgas un 
labākas darbvietas mūsu iedzīvotājiem. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem ar trim 
ekonomikas, ekoloģijas un sociālās politikas pīlāriem būtu jādarbojas kā virzienu rādošam 
kompasam. 

TIRDZNIECĪBA UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Eiropa krasi mainīja virzienu, politikas veidošanas centrā izvirzot Eiropas zaļo kursu, mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un IAM un cenšoties virzīt ES uz noturīgāku, 
ilgtspējīgāku un taisnīgāku sabiedrību. Tomēr siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas iekļautas 
importā uz ES, nepārtraukti pieaug, un tagad tās veido vairāk nekā 20 % no mūsu iekšzemes 
CO2 emisijām, tādējādi apdraudot Savienības centienus samazināt savu globālo pēdu un 
cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Tirdzniecības politikas pārskatā (TPR) ir skaidri noteikts, ka tirdzniecības politika būtu 
jāsaskaņo ar zaļo kursu. No vienas puses, tas nozīmē pilnībā ievērot principu “nekaitēt” un 
izskaust praksi, kas kaitē cilvēkiem, dzīvniekiem un planētai un apdraud ilgtspējīgu politiku. 
No otras puses, ir jāievieš tāda tirdzniecības politika, kas problēmas pārvērš par iespējām un 
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aktīvi veicina taisnīgu un ilgtspējīgu pāreju visā pasaulē, nevis vēršas pret to. Pētījumi liecina, 
ka tarifi un beztarifu barjeras brūnajiem produktiem un pakalpojumiem ir ievērojami zemāki 
nekā zaļajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja ES vēlas zaļo kursu patiešām īstenot, tai 
būtu jācenšas rādīt personīgo piemēru un izmantot savu kā pasaules otrā lielākā patērētāju 
tirgus pozīciju, lai izvirzītu zaļo globālo programmu. 

Turklāt vides izmaksas nav vienīgās, kas tirdzniecības politikā būtu jāņem vērā — lielu 
starptautisku uzņēmumu dominējošais stāvoklis pasaules ekonomikā un to izmaksu 
samazināšanas stratēģijas ietekmē globālo funkcionālo ienākumu nevienlīdzību, jo straujais 
peļņas pieaugums liek samazināt darbaspēka ienākumu daļu visā pasaulē. Ļoti svarīgi ir tas, 
lai tirdzniecības politika risinātu sociālo izmaksu aizvirzīšanu uz ārpusi, kas raksturīgi garām 
vērtības ķēdēm un “tieši laikā” ražošanas modeļiem. Tāpēc ES būtu jāīsteno politikas 
pasākumu kopums, kas ietver uzticamības pārbaudi un korporatīvās sociālās atbildības 
pasākumus, jāpaaugstina tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu izpildes panākšana, 
jāievieš regulārāki un visaptverošāki ilgtspējas ietekmes novērtējumi un jāaizliedz importēt 
preces, kas iegūtas ar piespiedu darba palīdzību.

TAISNĪGAS, NOTURĪGAS UN ZAĻAS VĒRTĪBAS ĶĒDES

Lai gan lielākā daļa globālo vērtības ķēžu turpināja darboties, ir nenoliedzami, ka pandēmija 
atklāja nevēlamu atkarību tādās svarīgās nozarēs kā farmācija, medikamenti un IAL. Lai gan 
piedāvājuma trūkumu izraisīja pēkšņs pieprasījuma pieaugums un pārtraukumi globālajās 
vērtības ķēdēs, dažas stratēģiski vājās vietas, piemēram, farmācijas nozarē, nepārprotami 
radās pirms pandēmijas un būtu jānovērš. Tirdzniecības politika viena pati nevar novērst 
šādus trūkumus, bet tai vajadzētu būt daļai no pārdomātas politikas pasākumu kopuma, lai 
stimulētu uzņēmumus veidot uzkrājumus, dažādot ieguves stratēģijas un veicināt vietējo 
ražošanu. Lai to panāktu, svarīgi instrumenti var būt publiskā iepirkuma standartu 
pielāgošana, tirgus pieejamības palielināšana stratēģiskās nozarēs, stratēģisko tirdzniecības un 
investīciju partnerību noslēgšana un stingru ārvalstu tiešo investīciju noteikumu uzturēšana.

Reaģējot uz pamatotām bažām par nevēlamu atkarību, Eiropas Komisija ir uzsākusi “atvērtās 
stratēģiskās autonomijas” koncepciju. Lai gan TPR sniedz vairāk satura par to, ko šī 
koncepcija ietver, būtu vēlams veikt konkrētas darbības un izstrādāt ceļvedi tās īstenošanai. 
Mūsu atvērtības pamatā vajadzētu būt mūsu ietekmei tirgū, mūsu vērtībām un sadarbības, 
taisnīguma un uz noteikumiem balstītas tirdzniecības principu ievērošanai. 

Ir ļoti svarīgi, lai “atvērtā stratēģiskā autonomija” radītu sinerģijas starp tirdzniecības politiku 
un iekšpolitiku, piemēram, vērienīgu rūpniecības, digitālo un vides politiku. Atvērtībai, 
tālredzīgai iekšpolitikai un aizsardzībai pret negodīgu konkurenci būtu jāveido nepieciešamie 
apstākļi, lai nodrošinātu, ka ES tiks ražoti nākotnes produkti — inovatīvi elektroautomobiļi, 
plānās folijas saules enerģijas paneļi vai revolucionāras ķīmiskās vielas. 

ES stratēģisko nozaru kartēšanai, kas paziņota TPR, būtu jāsniedz labāka izpratne par 
piegādes ķēžu stiprajām un vājajām pusēm. Pamatojoties uz šo kartēšanu, būtu jāapzina veidi, 
kā palielināt piegādes ķēžu noturību, piemēram, izmantojot diversifikāciju, krājumu 
veidošanu vai ražošanas repatriāciju (tostarp pilnīgu repatriāciju un tuvzonas repatriāciju), kas 
varētu radīt jaunas tirdzniecības iespējas partneriem Eiropas kaimiņvalstīs.
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TIRDZNIECĪBA UN VESELĪBA

Starptautiskās tirdzniecības politikai ir izšķiroša nozīme svarīgu veselības aprūpes produktu 
ražošanas, izplatīšanas un vienlīdzīgas pieejamības stiprināšanā. Kopš 2020. gada marta 
globālā kopiena ir spērusi vērā ņemamus soļus uz priekšu — individuālo aizsardzības līdzekļu 
trūkums ir mazinājies, importa un eksporta šķēršļi ir ievērojami samazināti, un ir izveidotas 
globālas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt sadarbību ražošanas un tirgus pieejamības jomā, 
piemēram, kopīgas iepirkuma sistēmas un platformas ražotājiem visā piegādes ķēdē. 
Vissvarīgākais, ka, ņemot vērā vēl nepieredzētu pasaules mēroga publiskā un privātā sektora 
sadarbību, mums tagad ir pieejamas vairākas efektīvas vakcīnas mazāk nekā viena gada laikā. 
Tomēr, ja mēs patiesi vēlamies atgūties no šīs krīzes un ierobežot bīstamu variantu draudus, 
mums ir jāturpina palielināt starptautisko sadarbību, stiprināt PTO un PVO instrumentu 
kopumus un uzskatīt vakcīnas par patiesi globālu sabiedrisku labumu.

Mēs joprojām esam tālu no šā ideāla — pētījumi liecina, ka līdz 2023. gadam panāktais 
vakcinācijas aptvērums nebūs plašs un nabadzīgākās valstis kolektīvo imunitāti varētu 
sasniegt ne ātrāk kā 2024. gadā. Pašlaik ir grūti prognozēt, cik daudz devu varēs saražot katru 
gadu. 2020. gadā vakcīnu ražotājiem izdevās piegādāt tikai 3 % no sākotnēji paredzētajām 
devām, savukārt vakcīnu ražošana līdz šim ir koncentrēta tikai 13 valstīs visā pasaulē. 
Vairāku komponentu, piemēram, flakonu, lipīdu un vienreizējas lietošanas maisu un filtru 
trūkums joprojām rada ievērojamus šķēršļus ražošanai. Tajā pašā laikā ir pierādījumi, ka 
vismaz ES, Apvienotā Karaliste, ASV, Indija un Ķīna piemēro kādu no vakcīnu eksporta 
ierobežojuma veidiem, kas palēnina ražošanas apjoma pieaugumu un var negatīvi ietekmēt 
investīcijas.

Ir skaidrs, ka ir steidzami jādara viss iespējamais, lai palielinātu ražošanu un samazinātu 
ražošanas jaudu koncentrāciju pasaulē. Šajā nolūkā ir strauji jāvirza uz priekšu Otavas grupas 
ierosinātā PTO Tirdzniecības un veselības iniciatīva. Liels politisks impulss varētu stimulēt 
enerģiju, kas vajadzīga, lai vienošanos panāktu līdz nākamajai PTO ministru konferencei, kas 
notiks 2021. gada beigās. Eiropas Savienībai varētu būt izšķiroša loma globālās tirdzniecības 
sadarbības stiprināšanā, taču vispirms tai jāatceļ eksporta atļauju piešķiršanas mehānisms un 
jāsadarbojas ar citām ražotājvalstīm, lai tās rīkotos tāpat.

Turklāt daudzpusējām iestādēm ir skaidra loma ražošanas jaudas palielināšanā jaunattīstības 
valstīs, par ko liecina 2021. gada 8. un 9. martā notikušais Globālais C19 vakcīnu piegādes 
ķēdes un ražošanas samits. Sadarbībā ar ražotājiem no attīstītajām un jaunattīstības valstīm, 
kā arī valdībām, pilsoniskās sabiedrības grupām, starptautiskām organizācijām (piemēram, 
PVO, GAVI un CEPI) un uzņēmēju apvienībām (piemēram, Starptautisko Tirdzniecības 
palātu) ir jāstiprina jaunattīstības valstu loma turpmākajā zāļu ražošanā. Šāda lielāka 
medicīnas piegādes ķēžu diversifikācija varētu būt izdevīga arī ES stratēģiskajai autonomijai, 
un to varētu vēl vairāk veicināt ar viedu politikas pasākumu kopumu, kas ietver tirdzniecības 
un investīciju, kā arī publiskā iepirkuma sviru izmantošanu.

Tajā pašā laikā tiek prasīts noteikt pagaidu atbrīvojumu no TRIPS attiecībā uz Covid-19 
būtiskiem veselības produktiem, jo pretējā gadījumā var saasināties bīstama plaisa starp 
ziemeļiem un dienvidiem. Visā pasaulē pastāv nepārprotamas un dziļas bažas par taisnīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām un citiem medikamentiem. Lai gan atbrīvojums pats par sevi 
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var nepalielināt ražošanu, PTO varētu veikt pasākumus, lai pārliecinātu valstis, ka pandēmijas 
laikā tās nesaskarsies ar represijām attiecībā uz patentu pārkāpumiem, kuri saistīti ar Covid-
19. Šādai saskaņošanai būtu jāiet roku rokā ar apņemšanos pārskatīt TRIPS līgumu un tā 
elastīgumu, lai tas labāk atbilstu savam mērķim turpmāku pandēmiju gadījumā.

EIROPAS VIETA PASAULĒ

Tirdzniecības politika ir ES visspēcīgākais instruments globālajā ģeopolitikā. Tirdzniecība un 
ģeopolitika ir nenoliedzami savstarpēji saistītas, jo īpaši laikā pēc Covid-19. Tomēr trūka 
skaidra ģeopolitiskā redzējuma par mūsu attiecībām ar citām valstīm, jo īpaši attiecībā uz 
ASV un Ķīnu. Turklāt ES būtu jāturpina izstrādāt skaidrus un reģionam specifiskus 
redzējumus partnerattiecībām ar Latīņameriku, Āfriku, Dienvidaustrumāziju (tostarp 
Taivānu), austrumu un dienvidu kaimiņreģioniem un Indiju.

To darot, ES būtu jāuzņemas atbildība pret pārējo pasauli, jo īpaši jaunattīstības valstīm. 
Pārāk bieži nelīdzsvarota koncentrēšanās uz eksportu neveicina attīstību un neveicina 
pievienotās vērtības ekonomiku partnervalstīs. Inovatīvas tehnoloģijas neatrod ceļu uz 
jaunattīstības valstīm, un piekļuve resursiem zaļās un digitālās pārkārtošanās finansēšanai 
joprojām ir problemātiska. Diemžēl TPR uz šiem jautājumiem nesniedz atbildes. Ir svarīgi, lai 
ES tirdzniecības politika atbalstītu reģionālu vērtības ķēžu izveidi. Lai to panāktu, svarīgs 
elements ir mērķtiecīga investīciju politika attiecībā uz jaunattīstības valstīm.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka šīs jaunās ilgtspējas programmas īstenošana 
tirdzniecībā nedrīkst radīt neskaidrības. Piemēram, ne tikai turpmākie BTN vai pārskatāmie 
BTN būtu jāsaskaņo ar zaļo kursu un starptautiskajiem pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
standartiem, bet arī spēkā esošie BTN, sarunu procesā esošie BTN un tie, kas ir procesā starp 
noslēgšanu principā un ratifikāciju. Turklāt tirdzniecības politikas pārskatā nav skaidri 
noteikts paziņoto darbību grafiks. Skaidrs grafiks apliecinātu, ka ES ir gatava tiešām īstenot 
paziņotās darbības.


