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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju nodrošināt, ka tās tirdzniecības politika sekmē un aizstāv Eiropas 
vērtības, it īpaši sociālo tirgus ekonomiku, vides aizsardzību, darbinieku tiesības, 
sabiedrisko pakalpojumu, daudzfunkcionālas lauksaimniecības un kultūras daudzveidības 
veicināšanu; 

2. uzskata, ka šim nolūkam Komisijai un dalībvalstīm ir jāieņem kopēja nostāja tādos 
forumos kā Starptautiskā Darba Organizācija (ILO), Ekonomiskās Sadarbības un 
Attīstības Organizācija (OECD), daudzpusējas vides aģentūras un Pasaules Tirdzniecības 
Organizācija, kā arī divpusējās sarunās, lai atbalstītu tos politikas mērķus, kas ir jāaizstāv 
citos šādos forumos;

3. atbalsta Eiropas Pielāgošanas fonda globalizācijai ieviešanu, kas paredzēts, lai mazinātu 
liberalizācijas negatīvo ietekmi un palīdzētu ekonomikas regulēšanā;

4. uzskata, ka jaunattīstības valstīm arī ir nepieciešama šāda veida palīdzība, kā arī brīvība 
noteikt pašām savas politikas kombinācijas, lai gūtu labumu no daudzpusēju vai reģionālu 
tirdzniecības sarunu rezultātiem;  

5. uzsver tāda atvērtā tirgus nozīmi Eiropas precēm un pakalpojumiem, kas nekavē trešo 
valstu attīstību un ņem vērā to spēju pārvarēt pašreizējo neatbilstību prasmju un pieredzes 
ziņā;

6. atzinīgi vērtē vispārējo preferenču sistēmas (GSP+) ieviešanu, kura nodrošina stimulus 
augstākiem sociāliem un vides standartiem, un prasa šo pieeju paplašināt attiecībā uz 
divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem;

7. uzskata, ka uz šiem punktiem balstītas tirdzniecības politikas īstenošana ļaus gan 
jaunattīstības valstīm, gan nabadzīgākajām valstīm atzīt Eiropu par godīgu sarunu partneri 
un par galveno to interešu aizstāvi, tādējādi veicinot Eiropas Savienības politiskā spēka 
nostiprināšanu starptautiskās iestādēs;

8. atzīst, ka Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk ir noraizējušies par tirdzniecības liberalizācijas 
ietekmi uz Eiropas darbavietām un dzīves līmeni, un aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palielinātu tirdzniecības sarunu pārredzamību, kā arī sniegt skaidras, neatkarīgas analīzes 
par piedāvāto jauno tirdzniecības nolīgumu izmaksām un guvumiem.


