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Danutė Budreikaitė
Tirdzniecība un nabadzība: tirdzniecības politikas plānošana, lai palielinātu tirdzniecības 
ieguldījumu nabadzības samazināšanā;
(2006/2031(INI))

Grozījumu iesniedza Nirj Deva

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. uzsver, ka tirdzniecība var būt visefektīvākais ilgtermiņa līdzeklis nabadzības 
ierobežošanā; tomēr uzskata, ka pasākumiem nabadzības apkarošanai vispirms 
radikāli jāmaina politika gan industriāli attīstītās, gan jaunattīstības valstīs, lai cīnītos 
pret nabadzības strukturālajiem iemesliem, tostarp negodīgiem PTO tirdzniecības 
noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Martens un Anna Záborská

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. vēlreiz atgādina, ka tirdzniecība var būt efektīvs līdzeklis nabadzības ierobežošanā; 
tomēr uzskata, ka pasākumiem nabadzības apkarošanai vispirms radikāli jāmaina
politika gan industriāli attīstītās, gan jaunattīstības valstīs, lai cīnītos pret nabadzības 
strukturālajiem iemesliem, īstenojot godīgus tirdzniecības noteikumus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. vēlreiz atgādina, ka godīga tirdzniecība var būt efektīvs līdzeklis nabadzības 
ierobežošanā; tomēr uzskata, ka pasākumiem nabadzības apkarošanai vispirms 
radikāli jāmaina politika gan industriāli attīstītās, gan jaunattīstības valstīs, lai cīnītos 
pret nabadzības strukturālajiem iemesliem, tostarp negodīgiem tirdzniecības 
noteikumiem pasaulē, un ka visu astoņu ANO Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšana ir jāuzskata par galveno uzdevumu pašreizējās sarunās par pasaules 
tirdzniecības sistēmu un ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 4
2.a punkts (jauns)

2.a aicina dalībvalstis negodīgā ceļā neietekmēt jaunattīstības valstu tirdzniecību un 
uzņēmumu vietējo tirgu iespējas mērķa valstīs, veicot pasākumus, kas stimulē ārējo 
tirdzniecību, kā arī pārtraukt darbības, kas vērstas pret attīstības finansēšanas 
mērķiem, īstenojot šāda veida pasākumus;  

Or. de

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 5
2.b punkts (jauns)

2.b atzīmē, ka saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konferences par tirdzniecību 
un attīstību datiem 2004. gadā 50 vismazāk attīstītajās valstīs, kas ir vairām nekā 
viena trešdaļa no visām ĀKK valstīm, dzīvoja vairāk nekā 11 % visas pasaules 
iedzīvotāju (742 miljoni), kamēr šo valstu IKP veido tikai 0,6 % no visas pasaules 
IKP; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 6
3. punkts

3. uzsver daudzpusējās tirdzniecības pamatprincipu uzturēšanas un stiprināšanas nozīmi; 
atzinīgi vērtē aicinājumu pārskatīt VTT XXIV pantu un atgādina, ka saistībā ar PTO 
kā forumu, kurā tiek izstrādāta uz godīgiem noteikumiem balstīta sistēma  
starptautiskajai tirdzniecībai, ir īpaši jāuzsver jaunattīstības valstu sarunu potenciāla 
palielināšana, lai veicinātu šo valstu tirdzniecības interešu labāku pārstāvniecību un 
integrāciju pasaules ekonomikā, uzsver arī, ka ES un ĀKK b ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 7
3.a punkts (jauns)

3.a izsaka nožēlu par to, ka pēdējo sarunu laikā par ekonomikas partnerattiecību 
nolīgumiem  netika pietiekami izskatīts Padomes, Komisijas un Parlamenta 
pieņemtais dokuments „Eiropas konsenss attīstības jomā”, un aicina Komisiju 
sarunās vairāk iesaistīt Attīstības ģenerāldirektorātu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Frithjof Schmidt

Grozījums Nr. 8
4. punkts

4. uzskata, ka PTO 6. Ministru konferencē tika gūti panākumi attiecībā uz „Īpašiem 
produktiem” un „Īpašo drošības mehānismu”, kā arī „Īpašo un diferencēto režīmu”, 
ņemot vērā jaunattīstības valstu bažas par tirdzniecības liberalizācijas un 
savstarpīguma ietekmi, taču uzsver, ka vēl ir daudz darāmā; uzsver, ka sarunās par 
tarifu samazināšanas paņēmieniem attiecībā uz lauksaimniecības un rūpniecības 
preču tirdzniecību pilnībā jāņem vērā „Īpašais un diferencētais režīms”, lai ļautu 
nabadzīgākajām jaunattīstības valstīm aizsargāt to centienus attīstīt rūpniecību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Maria Martens un Anna Záborská

Grozījums Nr. 9
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver, ka tirdzniecības šķēršļi, kas pastāv starp attīstītajām un jaunattīstības 
valstīm, kā arī jaunattīstības valstu starpā, kavē ilgtspējīgu attīstību un ka pēc 
iespējas ātrāk jāpaātrina PTO sarunas par piekļuvi lauksaimniecības un 
nelauksaimniecības preču tirgum; uzskata, ka savstarpējā tirgus atvēršana ir 
nepieciešama ne tikai ziemeļ- un dienvidvalstu starpā, bet arī dienvidvalstu starpā; 
uzsver, ka jāizskata arī jautājums par preferenču sistēmas pasliktināšanos; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 10
5. punkts

5. atzinīgi vērtē lēmumu par eksporta subsīdiju atcelšanu lauksaimniecībai līdz 
2013. gadam; atgādina, ka 2005. gadā izdevumi kopējās lauksaimniecības politikas 
jomā veidoja 37 % no ES kopējā budžeta, kas ir 0,43 % no dalībvalstu NKP; 
atgādina, ka eksporta subsīdijas ir tikai 3,5% no visa ES lauksaimniecības atbalsta;
tāpēc aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, kas veicinātu 2003. gada 
lauksaimniecības reformas attīstību, pilnībā atceļot atbalstu lauksaimniecības 
nozarē; aicina arī Komisiju izanalizēt vispārējā ES lauksaimniecības atbalsta 
ietekmi uz tirdzniecību, it īpaši jaunattīstības valstīm, un, ņemot vērā analīzes 
rezultātus, iesniegt priekšlikumus par vispārējā ES lauksaimniecības atbalsta un 
atsevišķu dalībvalstu atbalsta shēmu samazināšanu; 

Or. da

Grozījumu iesniedza Maria Martens un Anna Záborská

Grozījums Nr. 11
5. punkts

5. atzinīgi vērtē lēmumu par eksporta subsīdiju atcelšanu lauksaimniecībai līdz 
2013. gadam; tomēr prasa Komisijai turpināt diskusijas par to paņēmienu 
konkretizēšanu, ar kuriem iespējams samazināt vietējās lauksaimniecības subsīdijas un 
tarifus visās industrializētajās valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer
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Grozījums Nr. 12
5. punkts

5. atzinīgi vērtē lēmumu par eksporta subsīdiju atcelšanu lauksaimniecībai līdz 
2013. gadam un vēlreiz aicina ievērojami veicināt jau pieņemto lēmumu īstenošanu; 
tomēr prasa Komisijai turpināt diskusijas par to paņēmienu konkretizēšanu, ar kuriem 
iespējams samazināt vietējās lauksaimniecības subsīdijas un tarifus, jo šīs eksporta 
subsīdijas ir tikai 3,5% no visa ES lauksaimniecības atbalsta;

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria Martens un Anna Záborská

Grozījums Nr. 13
5.a punkts (jauns)

5.a uzsver, cik nozīmīga ir tirgus pieejamības palielināšana pakalpojumu sniedzējiem 
arī jaunattīstības valstīs, tajā paša laikā aizsargājot visu PTO dalībvalstu spēju 
regulēt to pakalpojumu sektorus saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu 
tirdzniecību, tostarp saglabājot iespēju neiekļaut tādas pamatnozares kā 
pakalpojumu sniegšanu veselības, izglītības un audiovizuālajā jomā; izsaka nožēlu, 
ka PTO sarunu laikā līdz šim nav izdevies pieņemt īpašus pamatnoteikumus 
attiecība uz pakalpojumiem, jo īpaši nozarēs, kas ir nozīmīgas saistībā ar 
jaunattīstības valstu eksporta iespējām; aicina būtiski veicināt attīstību šajā jomā;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrietus van den Berg

Grozījums Nr. 14
5.a punkts (jauns)

5.a uzsver tādu preču kā cukurs, banāni un kokvilna nozīmību priekš jaunattīstības 
valstīm; aicina Eiropas Savienību sniegt atbalstu jaunattīstības valstīm , kas 
nepieciešama to cukura ražošanas nozares reformēšanai, piešķirot papildu finanšu 
līdzekļus; izsaka nožēlu par to, ka netika rasts efektīvs risinājums problēmām 
Honkongas kokvilnas nozarē; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margrietus van den Berg

Grozījums Nr. 15
6. punkts

6. atzinīgi vērtē programmas „palīdzībai tirdzniecībai” jomas paplašināšanu, 
neierobežojot to tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm, bet attiecinot arī uz citām 
jaunattīstības valstīm; tomēr pauž nožēlu par to, ka iepriekš paredzētā palīdzība šobrīd 
ir padarīta atkarīga no palīdzības saņēmēju papildu tirdzniecības koncesijām; uzsver, 
ka šīs palīdzības finansēšanai jāizmanto jauni līdzekļi, nepārvietojot līdzekļus, kas 
paredzēti citām attīstības iniciatīvām, piemēram, Tūkstošgades attīstības mērķiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 16
6. punkts

6. atzinīgi vērtē programmas „palīdzībai tirdzniecībai” jomas paplašināšanu, 
neierobežojot to tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm, bet attiecinot arī uz citām 
jaunattīstības valstīm; tomēr pauž nožēlu par to, ka iepriekš paredzētā palīdzība šobrīd 
ir padarīta atkarīga no palīdzības saņēmēju papildu tirdzniecības koncesijām; uzsver, 
ka šī palīdzība jāfinansē, nevis pārvietojot līdzekļus, bet gan tos pavairojot; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Frithjof Schmidt

Grozījums Nr. 17
6. punkts

6. atzinīgi vērtē programmas „palīdzībai tirdzniecībai” jomas paplašināšanu, 
neierobežojot to tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm, bet attiecinot arī uz citām 
jaunattīstības valstīm; tomēr pauž nožēlu par to, ka iepriekš paredzētā palīdzība 
šobrīd ir padarīta atkarīga no palīdzības saņēmēju papildu tirdzniecības koncesijām; 
atgādina, ka „palīdzība tirdzniecībai” jāfinansē, nenovirzot līdzekļus, kas paredzēti 
citām attīstības iniciatīvām, piemēram, Tūkstošgades attīstības mērķiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Maria Martens un Anna Záborská

Grozījums Nr. 18
6. punkts

6. atzinīgi vērtē programmas „palīdzībai tirdzniecībai” jomas paplašināšanu, 
neierobežojot to tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm; (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrietus van den Berg

Grozījums Nr. 19
6.a punkts (jauns)

6.a noraida izziņoto virzības maiņu PTO sarunās par pakalpojumiem, kur tradicionālo 
pieprasījuma-piedāvājuma metodi papildinās daudzpusējas sarunas; uzstāj, ka tam 
nevajadzētu pasliktināt nabadzīgāko valstu stāvokli, liekot tām liberalizēt papildu 
pakalpojumu nozares, un uzsver, ka sarunām par pakalpojumiem nekādā veidā 
nevajadzētu apdraudēt dalībvalstu tiesības regulēt to sabiedriskos pakalpojumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frithjof Schmidt

Grozījums Nr. 20
6.b punkts (jauns)

6.b atzīmē Honkongā pieņemto attīstības paketi; izsaka nožēlu, ka, atbrīvojot no 
nodevām un kvotām vismazāk attīstīto valstu eksportu uz attīstītajām valstīm , tiek 
izslēgti līdz pat 3 % tarifa pozīciju, kas ievērojami samazina labumu, ko var gūt 
vismazāk attīstītās valstis; aicina visas attīstītās un vairāk attīstītās valstis īstenot ES 
iniciatīvas „Viss, izņemot ieročus” modeli; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 21
7. punkts

7. uzver parādu atlaišanas nozīmi, atceļot parādus tām jaunattīstības valstīm, kuru 
valdības ievēro cilvēktiesības un pareizas pārvaldības principu un par prioritāti uzskata 
nabadzības izskaušanu un ekonomisko attīstību; tomēr uzsver, cik nozīmīgai jābūt 
Eiropas iestāžu un dalībvalstu lomai starptautiskajās finanšu iestādēs, lai turpmāk 
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nepieļautu ekonomiski nelabvēlīgu noteikumu ieviešanu attiecībā uz jaunattīstības 
valstīm ar mērķi īstenot parādu atvieglošanas mehānismus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 22
8. punkts

8. ņem vērā nesenos ANO Konferences par tirdzniecību un attīstību (UNCTAD) un citu 
iestāžu pētījumus, kas apliecina, ka plaša tirdzniecības liberalizācija vismazāk 
attīstītajās valstīs nav pietiekami sekmējusi ilgtspējīgu un būtisku nabadzības 
samazinājumu un ir radījusi tirdzniecības samazinājumu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Āfrikas valstīs; brīdina par graujošajām muitas ieņēmumu likvidācijas sekām šajās 
valstīs, ja tirgi tiks atvērti pārlieku strauji un piespiedu kārtā, kā arī uzsver šo valstu 
tiesības pašām noteikt to, cik ātri tās atvērs savus tirgus visās nozarēs; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Frithjof Schmidt

Grozījums Nr. 23
8.a punkts (jauns)

8.a atgādina par neatliekamo vajadzību stabilizēt preču cenas un pārskatīt piegādes 
vadības mehānismus starptautiskajos preču tirgos; aicina Komisiju atbalstīt esošos 
PTO Āfrikas dalībvalstu priekšlikumus pašreizējā PTO sarunu raundā izskatīt 
jautājumus, kas attiecas uz preču cenām; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 24
9. punkts

9. uzsver tirdzniecības apjoma palielināšanas nozīmi, lai stiprinātu ĀKK valstu spēju 
noteikt vajadzības un stratēģijas sarunām un reģionālās integrācijas atbalstam, kā arī 
palīdzībai šajā procesā, it īpaši attiecībā uz diversifikāciju, reģionālās integrācijas 
atbalstu un sagatavošanos liberalizācijai, paplašinot ražošanu, piegādi un tirdzniecības 
apjomu un kompensējot pielāgošanas izmaksas, kā arī palielinot šo valstu spējas 
piesaistīt investīcijas, tajā pašā laikā aizsargājot vietējās jaunās rūpniecības 
nozares;'
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Or. en

Grozījumu iesniedza Frithjof Schmidt

Grozījums Nr. 25
11. punkts

11. uzskata, ka ir jāattīsta tirdzniecības attiecības starp jaunattīstības valstīm, jāattīsta 
dienvidvalstu starpreģionu dimensija, jāizveido vietējie tirgi un jāpalielina preču un 
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem; šajā sakarā aicina Komisiju pārskatīt 
reģionālās grupas, kas tika izveidotas sarunu par ekonomikas partnerattiecību 
nolīgumiem kontekstā, un padarīt to darbību labvēlīgāku, ņemot vērā iekšreģionālās 
ekonomiskās izaugsmes iespējas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 26
11. punkts

11. uzskata, ka ir jāattīsta tirdzniecības attiecības starp jaunattīstības valstīm, jāattīsta 
dienvidvalstu starpreģionu dimensija, jāizveido vietējie tirgi un jāpalielina preču un 
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, taču jo īpaši jānodrošina piekļuve tādiem 
pamatpakalpojumiem kā ūdensapgāde, veselības aprūpe, energoapgāde, transports 
un izglītība, izmantojot valsts ieguldījumu programmas saskaņā ar Tūkstošgades 
attīstības mērķiem (TAM), kā arī jānovērš visi mēģinājumi ierobežot liberalizāciju 
Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) un ekonomikas 
partnerattiecību nolīgumu kontekstā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 27
12. punkts

12. uzskata, ka ne vien tirdzniecība, bet īpaši ekonomiskā attīstība un investīcijas mazajos 
un vidējos uzņēmumos, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus, var nākotnē 
palielināt labklājību; jo īpaši aicina Eiropas Investīciju banku īstenot vairāk 
programmu šīm mērķa grupām;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 28
12.a punkts (jauns)

12.a uzsver, cik nozīmīga ir jaunattīstības valstu vietējo kopienu, parlamentu un 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās demokrātiskajos procesos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nirj Deva

Grozījums Nr. 29
12.b punkts (jauns)

12.b uzsver, cik nozīmīgi ir atbalstīt vismazāk attīstītās valstis birokrātijas samazināšanā, 
lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un atrastu tirgus ārvalstīs; 

Or. en


