
 

 

P7_TA(2013)0511 

Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra rezolūcija par pašreizējo stāvokli Dohas 

attīstības programmas norisē un gatavošanos devītajai PTO Ministru konferencei 

(2013/2740(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Dohā pieņemto 2001. gada 

14. novembra ministru deklarāciju, 

– ņemot vērā PTO Honkongā pieņemto 2005. gada 18. decembra ministru deklarāciju, 

– ņemot vērā 2006. gada 4. aprīļa rezolūciju par Dohas sarunu kārtas izvērtējumu pēc PTO 

Ministru konferences Honkongā1, 

– ņemot vērā 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas reformai2, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Dohas attīstības programmu un jo īpaši tās, kuras 

pieņemtas 2008. gada 9. oktobrī3, 2009. gada 16. decembrī4 un 2011. gada 14. septembrī5, 

– ņemot vērā deklarāciju, kas tika pieņemta Parlamentārās konferences par PTO vadības 

komitejas 28. sanāksmē 2013. gada 29. maijā, 

– ņemot vērā paziņojumus, ar kuriem nāca klajā Tirdzniecības sarunu komitejas (TSK) 

neoficiālajās sanāksmēs 2013. gada 11. aprīlī un 3. jūnijā un oficiālajā TSK sanāksmē 

2013. gada 22. jūlijā, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķus, 

– ņemot vērā palīdzības tirdzniecībai ceturto vispārējo pārskatīšanu 2013. gada 8.−10. jūlijā, 

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu, 

A. tā kā Dohas sarunu kārta tika sākta 2001. gadā ar mērķi radīt jaunas tirdzniecības iespējas, 

nostiprināt daudzpusējās tirdzniecības noteikumus un novērst līdzšinējo nelīdzsvarotību 

tirdzniecības sistēmā, šajās sarunās lielāko uzmanību veltot jaunattīstības valstu un jo īpaši 

vismazāk attīstīto valstu vajadzībām un interesēm; tā kā šādu mērķu noteikšana izriet no 

pārliecības par to, ka uz taisnīgākiem un vienlīdzīgākiem noteikumiem balstīta daudzpusēja 

sistēma var nodrošināt taisnīgu un brīvu tirdzniecību, kas nāk par labu visu kontinentu 

                                                 
1  OV C 293 E, 2.12.2006., 155. lpp. 
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ekonomiskai attīstībai un palīdz mazināt nabadzību; 

B. tā kā ES ir konsekventi atbalstījusi uz spēcīgiem daudzpusējiem noteikumiem balstītu 

pieeju tirdzniecībai, vienlaikus atzīstot, ka ar papildu pieejām, piemēram, divpusējiem, 

reģionāliem vai daudzpusējiem nolīgumiem arī var sekmēt tirdzniecības atvēršanu, jo īpaši 

sākot liberalizāciju un modernizējot noteikumus un disciplīnu tādās politikas jomās, kurām 

PTO satvarā tiek pievērsta mazāka uzmanība, un atbalstīt daudzpusēju sistēmu ar 

nosacījumu, ka šādi nolīgumi atbilst PTO noteikumiem;+ 

C. tā kā PTO un ar PTO saistītajos līgumos ietvertie noteikumi ir bijuši būtiski svarīgi, 

izvairoties no pilnīga un plaši izplatīta protekcionisma, kas būtu varējis rasties pēc 

nopietnākās finanšu un ekonomikas krīzes, kāda pieredzēta kopš 1930. gadiem; 

D. tā kā atvērtu un taisnīgu daudzpusējo tirdzniecību vairāk apgrūtina dažādi ar tarifiem 

nesaistīti tirdzniecības šķēršļi (TNTŠ) nekā tirdzniecības tarifi, kurus, pieaugot 

globalizācijas tempiem, atceļ aizvien lielākos apmēros; 

E. tā kā PTO ministru sanāksme par Dohas sarunu kārtas pabeigšanu nonāca strupceļā 

2008. gada jūlija beigās; 

F. tā kā pēdējo dažu gadu laikā ir veikti vairāki mēģinājumi un sāktas vairākas iniciatīvas, lai 

radītu ļoti nepieciešamo stimulu iestrēgušās Dohas attīstības programmas pabeigšanai;  

G. tā kā no 2013. gada 3. līdz 6. decembrim Indonēzijā notiks devītā PTO Ministru konference, 

1. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu daudzpusējo attiecību sniegtajai pastāvīgajai vērtībai, taču 

atbalsta PTO strukturālu reformu, kas nepieciešama, lai labāk garantētu uz kopīgiem 

noteikumiem balstītu, atvērtu, taisnīgu un nediskriminējošu tirdzniecības sistēmu, kurā būtu 

labāk ņemta vērā MVU loma un intereses; 

2. uzsver to, ka ir sistēmiski svarīgi devītajā Ministru konferencē panākt tālejošu un 

līdzsvarotu rezultātu, kas būtu pieņemams visām PTO dalībvalstīm un palīdzētu 

sagatavoties turpmākajām daudzpusējām sarunām; 

3. prasa nodrošināt tirdzniecības programmu, kas būtu balstīta uz visām pusēm izdevīgu brīvu 

un taisnīgu tirdzniecību un kurā par procesa centru tiktu noteikta attīstība; uzsver to, ka 

sarunās ir svarīgi pilnībā ņemt vērā jaunattīstības valstu un vismazāk attīstīto valstu ar 

zemiem ienākumiem īpašās vajadzības un intereses; atkārtoti norāda, ka visos sarunas 

līmeņos ir ļoti nepieciešams iekļaut īpašas un diferencētas pieejas principu, atspoguļojot 

PTO dalībvalstu atšķirīgos ekonomiskās attīstības līmeņus, kā noteikts Dohā pieņemtās 

ministru deklarācijas 44. punktā; uzskata, ka nozīmīgi īpašas un diferencētas pieejas 

noteikumi būtu vēl vairāk jāprecizē, periodiski jāpārskata un jāpadara mērķtiecīgāki; 

4. uzskata, ka tirdzniecības liberalizācija ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 

ekonomikas izaugsmi un attīstību, tomēr to nepieciešams papildināt ar atbilstīgām politikas 

nostādnēm, kurās ietver makroekonomikas un mikroekonomikas intervences, tostarp 

budžeta pārredzamības nodrošināšanu, fiskālās politikas nostādnes un taisnīgumu nodokļu 

jomā, pārvaldes vienkāršošanu, izglītību un apmācību, institucionālas reformas un sociālās 

politikas nostādnes, lai maksimāli palielinātu un labāk sadalītu tirdzniecības reformu radītās 

priekšrocības un efektīvi vērstos pret jebkādām negatīvām sekām; 



 

 

5. uzsver to, ka PTO dalībvalstis ir atzinušas — vēl joprojām ir valstis, kurām trūkst 

cilvēkresursu, institucionālas spēju un infrastruktūras, lai efektīvi piedalītos starptautiskajā 

tirdzniecībā, un tādēļ ir vajadzīga ne tikai daudzpusēja sistēma, bet arī tirdzniecības 

kapacitātes uzlabošana, jo tirdzniecības kapacitāte ir Dohas attīstības programmas būtisks 

papildinājums; tomēr uzskata arī, ka arī turpmāk palīdzības sniegšanu valstīm, kas cenšas 

pievienoties PTO, būtu jāuzskata par prioritāti; 

6. šajā sakarībā uzsver iniciatīvas „Palīdzība tirdzniecībai” panākumus; pauž nožēlu par to, ka 

2011. gadā pirmo reizi kopš iniciatīvas sākšanas 2005. gadā tai piešķirtie līdzekļi finanšu 

krīzes dēļ tika samazināti, tādējādi sniedzot mazāku atbalstu lieliem ekonomiskās 

infrastruktūras projektiem un liekot sarukt transporta un enerģētikas nozarēm atvēlētajiem 

līdzekļiem; norāda, ka tehniskā palīdzība tirdzniecības jomā un daudzpusējās iniciatīvas, 

piemēram, tarifa preferenču režīms, ko piešķir PTO sistēmā, var palīdzēt kompensēt šo 

saistību samazinājumu; aicina PTO dalībvalstis, jo īpaši jaunattīstības valstis un jaunās 

tirgus ekonomikas valstis, vairāk izmantot šo iespēju; 

7. uzstāj, ka PTO sistēma ir jāatjauno, ņemot vērā MVU vajadzības starptautiskajā tirdzniecībā 

un vienkāršojot noteikumus gan attiecībā uz tirdzniecības veicināšanu, gan starptautisko 

šķīrējtiesu sistēmām, lai izvairītos no grūtībām, ko rada strīdi ar muitas vai tirdzniecības 

iestādēm dažās PTO dalībvalstīs; 

8. vērš uzmanību uz to, ka 2013. gada jūlijā Ženēvā notika palīdzības tirdzniecībai ceturtā 

pārskatīšanas konference, kurā tika norādīti ieguvumi, ko globālās vērtību ķēdes sniedz 

jaunattīstības valstīm; tomēr norāda uz to, ka konferences dalībnieki identificēja ar 

tirdzniecību saistītus ierobežojumus, kas kavē jaunattīstības valstu uzņēmumus pievienoties 

vērtību ķēdēm vai virzīties pa tām augšup, piemēram, tādus ierobežojumus kā nepietiekami 

attīstītu infrastruktūru, augstas transporta un pārvadāšanas izmaksas, tirdzniecībai paredzēta 

finansējuma nepietiekamu pieejamību, nespēju piesaistīt tiešos ārvalstu ieguldījumus, 

salīdzināmu priekšrocību trūkumu un augstas izmaksas saistībā ar ienākšanu tirgū; 

9. atzīst lauksaimniecības nozares nozīmīgumu; uzskata, ka ES būtu jāatbalsta pasākumi, kas 

risina jaunattīstības valstīm aktuālās ar pārtikas nodrošinātību saistītās problēmas; šajā 

sakarībā atgādina, ka ES būtu jānodrošina ar ES ārējo darbību saistīto dažādo politikas 

virzienu, proti, attīstības politikas un kopējās tirdzniecības politikas, saskaņotība, kā tas jo 

īpaši norādīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 205.–208. pantā un Līguma par 

Eiropas Savienību 21. pantā, ņemot vērā gan ES dalībvalstu, gan jaunattīstības valstu 

vajadzības un problēmas; 

10. aicina rūpnieciski attīstītās valstis un jaunietekmes valstis sekot ES iniciatīvai „Viss, 

izņemot ieročus”, nodrošinot vismazāk attīstītajām valstīm beznodokļu un bezkvotu tirgus 

100 % pieejamību un panākot to, ka tiek īstenots atbrīvojums vismazāk attīstīto valstu 

izcelsmes pakalpojumiem; 

11. uzskata, ka saistošs nolīgums par tirdzniecības veicināšanu sniegtu ievērojamu labumu 

visām PTO dalībvalstīm, jo īpaši jaunattīstības valstīm, un arī attiecīgajiem ekonomikas 

dalībniekiem, uzlabojot pārredzamību un juridisko noteiktību un samazinot administratīvās 

izmaksas un muitas procedūru ilgumu, un tas savukārt viņiem ļautu pilnībā izmantot 

iespējas, kas rastos, pieaugot reģionālo un globālo piegādes ķēžu izplatībai, bet MVU — 

izmantot ar atvērtākiem tirgiem saistītās priekšrocības; norāda, ka ir jānodrošina, lai 

jaunattīstības valstīm joprojām būtu pieejami spēju veidošanas pakalpojumi un tehniskā 

palīdzība, kas tām ļautu palielināt ražošanas jaudu un tādējādi sniegtu iespēju gūt lielāku 



 

 

labumu no pievienotās vērtības globālajā vērtību ķēdē; 

12. atgādina — nesenā ES pasūtītā pētījumā par Dohas attīstības programmas ietekmi ir 

norādīts, ka tirdzniecības atvieglošana ekonomikas ziņā varētu būt tikpat vērta, cik preču un 

pakalpojumu liberalizācijas sniegtie ieguvumi kopā; atgādina, ka, uzlabojot muitas 

procedūras vien, ir iespējams palielināt pasaules IKP par EUR 68 miljardiem gadā un ka 

daudzām jaunattīstības valstīm tirdzniecības atvieglošana būtu galvenais ieguvumu iemesls; 

13. uzskata, ka PTO līmenī par pienācīgu prioritāti ir jānosaka tādu tirdzniecības un 

ieguldījumu šķēršļu novēršana, kuri ietekmē pakalpojumu nozari, tostarp IKT un 

telekomunikāciju, profesionālo un uzņēmējdarbības pakalpojumu, finanšu pakalpojumu, 

elektroniskās komercijas, būvniecības, mazumtirdzniecības un piegādes jomu; šiem 

beztarifu pasākumiem, tostarp iekšzemes noteikumiem, īpašumtiesību ierobežojumiem un 

dažādiem krīzes pasākumiem (tostarp diskriminējošiem noteikumiem publiskā iepirkuma 

jomā), ir īpaša nozīme, ņemot vērā pakalpojumu tirdzniecības lielāko pievienoto vērtību un 

ES kā lielākā pakalpojumu eksportētāja stāvokli; 

14. tādēļ atzinīgi vērtē sarunu sākšanu saistībā ar daudzpusēju nolīgumu par pakalpojumu 

tirdzniecību (NPT), kas atbilst astotās Ministru konferences mērķim — atrast veidus, kā ar 

dalību PTO vēl vairāk liberalizēt pakalpojumu tirdzniecību; uzsver, ka ES ir apņēmusies 

veicināt darbu šajā jomā un strādāt, lai censtos padarīt NPT par daudzpusēju nolīgumu, 

nodrošinot, ka tajā tiek pārņemtas definīcijas, noteikumi un principi, kas veido Vispārējās 

vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) pamatdaļu; uzsver to, ka ir svarīgi 

nodrošināt to, lai nolīgums būtu tālejošs, aptvertu plašāku jomu un pastiprinātu noteikumus 

par pakalpojumu tirdzniecības liberalizāciju, vienlaikus ļaujot PTO dalībvalstīm paturēt 

savus valsts politikas mērķus un tiesības reglamentēt vispārējas nozīmes pakalpojumus un 

uzņemties divpusējas un daudzpusējas saistības, un lai šā nolīguma īstenošanā gūtie 

rezultāti stingri iekļautos PTO struktūrā; 

15. uzskata, ka tehnoloģijas nodošana var būt faktors, kas veicina ekonomikas izaugsmi un 

sekmē tirdzniecību; atzinīgi vērtē to, ka tiek atsāktas sarunas par informāciju tehnoloģijas 

nolīguma paplašināšanu, ar ko paplašina gan aptverto produktu klāstu, gan tajā ietverto 

valstu skaitu; stingri mudina visas sarunās iesaistītās puses turpināt centienus, lai laicīgi 

panāktu vienošanos saistībā ar devīto Ministru konferenci; 

16. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar 2012. gada martā panākto vienošanos tiek pārskatīts PTO 

daudzpusējais Nolīgums par valsts iepirkumu (NVI), un atzīst to, ka ir svarīgi panākt, lai ES 

pirms devītās Ministru konferences ratificē pārskatīto NVI un tādējādi pārskatītais nolīgums 

varētu stāties spēkā, sākot no 2014. gada; uzskata, ka skaidrāki un stingrāki pasūtījumu 

piešķiršanas noteikumi sekmēs pārredzamību publiskā iepirkuma jomā un papildus ietverto 

preču un pakalpojumu paplašinātajam klāstam sniegs lielākas iespējas nolīguma 

parakstītājiem; aicina PTO dalībvalstis, jo īpaši jaunattīstības valstis un pašreizējos 

Nolīguma par valsts iepirkumu novērotājus, apsvērt pievienoties nolīgumam, lai izmantotu 

lielāku elastīgumu, kas jaunajos noteikumos paredzēts jaunattīstības valstīm, un baudītu šā 

nolīguma sniegtās priekšrocības; 

17. pauž gandarījumu par to, ka 2013. gada jūnijā vismazāk attīstīto valstīm paredzēto 

atbrīvojumu no Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 

pagarināja vēl uz astoņiem gadiem līdz 2021. gada 1. jūlijam, jo tas ir veids, kā nodrošināt, 

lai pasaules tirdzniecības sistēmā netiktu izmantota visām valstīm vienota pieeja, bet gan 

ņemti vērā katras jaunattīstības valsts specifiskie aspekti; 



 

 

18. mudina PTO dalībvalstis aktīvi atbalstīt PTO centienus izveidot efektīvas un lietderīgas 

darba attiecības un padziļināt sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām, kuru darbs ir 

saistīts ar pasaules tirdzniecības sarunām, jo īpaši ar Starptautisko Darba organizāciju, 

Pasaules Veselības organizāciju, kā arī ar ANO un tās aģentūrām un struktūrām, piemēram, 

ar ANO Tirdzniecības un attīstības konferenci, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, 

ANO Vides programmu, ANO Attīstības programmu un ANO Vispārējo konvenciju par 

klimata pārmaiņām, kā arī SVF, Pasaules Banku un  ESAO, lai nodrošinātu ar savstarpēju 

atbalstu un sinerģiju saistībā ar tirdzniecības problēmām un citām ar tirdzniecību 

nesaistītām problēmām; atbalsta centienus panākt starptautisku standartu pieņemšanu un 

izveidot sadarbību regulējuma jomā; 

19. aicina rūpīgi apsvērt, kā labāk noregulēt ar tirdzniecību nesaistītos problemātiskos 

jautājumus PTO noteikumu darbības jomā, lai PTO dalībvalstis varētu sasniegt leģitīmos 

politikas mērķus, vienlaikus nodrošinot piekļuvi tirgum; šajā sakarībā uzsver, ka būtu 

ievērojami jāatbalsta centieni starptautisko sociālo, darba, vides un cilvēktiesību standartu 

pieņemšanā un efektīvā īstenošanā, kā arī to, ka nepieciešams piešķirt palīdzību 

jaunattīstības valstīm, lai tās varētu nodrošināt atbilstību šiem standartiem;  

20. pauž pārliecību, ka nepietiekama individuālās pieejas īstenošana attiecībā uz jaunattīstības 

valstīm, neņemot vērā to, ka šo valstu ekonomikas attīstības pakāpe un īpašās vajadzības ir 

ļoti atšķirīgas, varētu kavēt efektīvu, šīm valstīm labvēlīgu pasākumu pieņemšanu saskaņā 

ar Dohas sarunu kārtai izvirzīto mērķi un kaitēt tām jaunattīstības valstīm, kurām visvairāk 

nepieciešami šādi pasākumi; mudina augstāku līmeni sasniegušās jaunattīstības valstis 

uzņemties daļu atbildības jau pašreizējā sarunu kārtā un dot savam attīstības līmenim un 

nozaru konkurētspējai atbilstošu ieguldījumu; 

21. uzskata, ka rūpīgi jāizvērtē iespēja, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kuri nebūtu 

saistīti tikai ar nacionālo kopproduktu, iedalīt kategorijās vai apakškategorijās ne vien 

jaunattīstības valstis, bet arī visas citas PTO dalībvalstis, tā radot iespēju diferencēti 

piemērot jau spēkā esošos vai sarunu gaitā vēl topošos nolīgumus; 

22. uzskata, ka ir būtiski svarīgi pabeigt ilgu laiku noritējušo Dohas sarunu kārtu, izpildot tās 

mandātu attīstības jomā; tādēļ, lai sasniegtu līdzsvarotu rezultātu, mudina visas PTO 

dalībvalstis izpētīt visas iespējas, kas ļautu sasniegt šo gala mērķi; 

23. uzstāj, ka ES būtu jāturpina uzņemties vadošo lomu, veicinot taustāmu rezultātu gūšanu 

notiekošajās PTO sarunās, lai pārredzamā nākotnē pilnībā tiktu pabeigta Dohas sarunu 

kārta, kā arī sekmēt vismazāk attīstīto valstu pilnīgu iesaisti pasaules tirdzniecībā, 

uzņemoties starpniecību starp PTO dalībvalstīm ar atšķirīgām nostājām; 

24. uzsver PTO lielo nozīmi saistošu apņemšanos īstenošanā un ieviešanā un tirdzniecības 

strīdu atrisināšanā; 

25. uzskata, ka PTO dalībvalstīm tomēr būtu jāpieliek lielākas pūles citās Dohā pieņemtajā 

ministru deklarācijā norādītajās jomās, piemēram, vides preču un pakalpojumu tirdzniecībā, 

kas varētu ievērojami veicināt ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret klimata pārmaiņām; aicina 

PTO dalībvalstis ņemt vērā APEC vides preču sarakstu; mudina ES turpināt īstenot 

pasākumus, lai panāktu tāda nolīguma vides tehnoloģijas jomā noslēgšanu, kurā būtu 

paredzēts samazināt tarifus vides tehnoloģiju produktiem, un censties precizēt PTO 

noteikumu un daudzpusēju vides nolīgumu tiesiskās attiecības; 



 

 

26. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt to, ka Parlaments joprojām tiek cieši iesaistīts, 

gatavojoties devītajai Ministru konferencei, kas notiks Bali no 2013. gada 3. decembra līdz 

6. decembrim, Parlamentam tiek savlaicīgi sniegta jaunākā informācija un, ja nepieciešams, 

ar to Ministru konferences laikā apspriežas; aicina Komisiju turpināt strādāt ar pārējām PTO 

dalībvalstīm, lai panāktu to, ka tiek palielināta PTO parlamentārās dimensijas nozīme; 

27. aicina PTO dalībvalstis nodrošināt demokrātisku leģitimitāti, stiprinot PTO parlamentāro 

dimensiju; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka parlamenta deputātiem ir 

vieglāk piedalīties tirdzniecības sarunās, viņi tiek iesaistīti PTO lēmumu izstrādē un 

īstenošanā un ka tirdzniecības politikas nostādnes tiek pienācīgi izvērtētas, pārbaudot, vai 

tās atbilst pilsoņu interesēm; tādēļ aicina izveidot pastāvīgu Eiropas Parlamenta delegāciju 

PTO; 

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem un PTO ģenerāldirektoram. 

 

 

 


