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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par tirdzniecību un nabadzību: tirdzniecības politikas izstrāde, lai nodrošinātu 
tirdzniecības maksimālu ieguldījumu, mazinot nabadzību
(2006/XXXX (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2001. gada 25. oktobra rezolūciju par atklātumu un demokrātiju starptautiskajā 
tirdzniecībā1, 2001. gada 13. decembra rezolūciju par PTO sanāksmi Katarā2, 2002. gada 
3. septembra rezolūciju par tirdzniecību un attīstību, lai izskaustu nabadzību3, 2003. gada 
30. janvāra rezolūciju par badu pasaulē un šķēršļiem, kas jānovērš tirdzniecībā ar trešām 
valstīm4, 2003. gada 12. februāra rezolūciju par PTO lauksaimniecības preču tirdzniecības 
sarunām5, 2003. gada 15. maija rezolūciju par resursu palielināšanu jaunattīstības valstīs6, 
2003. gada 3. jūlija rezolūciju par gatavošanos piektajai Pasaules tirdzniecības 
organizācijas Ministru konferencei (2003. gada 10.–14. septembrī Kankūnā, Meksikā)7, 
2003. gada 4. septembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Tirdzniecība un attīstība: palīdzība jaunattīstības valstīm, lai tās izmantotu 
tirdzniecības priekšrocības”8, 2003. gada 25. septembra rezolūciju par piekto PTO 
Ministru konferenci Kankūnā9, 2005. gada 24. februāra rezolūciju par rīcību cīņā pret 
badu un nabadzību10, 2005. gada 12. maija rezolūciju par Dohas sarunu kārtas izvērtējumu 
pēc PTO Vispārējās padomes 2004. gada 1. augusta lēmuma11, 2005. gada 6. jūlija 
rezolūciju par vispasaules aicinājumu: nabadzības atstāšana pagātnē12, 2005. gada 
1. decembra rezolūciju par gatavošanos sestajai PTO Ministru konferencei Honkongā13,

– ņemot vērā 2005. gada 9. maija nostāju par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru 
piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu14, un 2005. gada 1. decembra nostāju par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patentu obligāto licencēšanu 
attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības 
veselības aizsardzības problēmas15,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu16,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2005. gada 12. aprīļa paziņojumus „Kāpināt progresu ceļā 

  
1 OV C 112 E, 9.5.2002., 326. lpp.  
2 OV C 177 E, 25.7.2002., 290. lpp.
3 OV C 272 E, 13.11.2003., 277. lpp.
4 OV C 039 E, 13.2.2004., 79. lpp.
5 OV C 043 E, 19.2.2004., 248. lpp.
6 OV C 067 E, 17.3.2004., 255. lpp.
7 OV C 074 E, 24.3.2004., 861. lpp.
8 OV C 076 E, 25.3.2004., 435. lpp.
9 OV C 077 E, 26.3.2004., 393. lpp.
10 OV C 304 E, 1.12.2005., 277. lpp.
11 P6_TA (2005) 0182
12 P6_TA-PROV(2005) 0289
13 P6_TA-PROV(2005) 0461
14 OV C 320 E, 15.12.2005., 145. lpp.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454
16 Padomes 2005. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 980/2005 (OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.).
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uz tūkstošgades attīstības mērķiem: Eiropas Savienības ieguldījums” (KOM(2005)0132), 
„Attīstības paātrināšana attiecībā uz tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu: attīstības 
finansēšana un atbalsta efektivitāte” (KOM(2005)0133) un „Attīstības politiku 
saskaņotība: kāpināt progresu, lai sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus” 
(KOM(2005)0134),

– ņemot vērā PTO veltīto 2004. gada 24.–26. novembra un 2005. gada 12. un 15. decembra 
Parlamentāro konferenču noslēguma deklarācijas,

– ņemot vērā 2005. gada 18. decembrī Honkongā pieņemto sestās PTO Ministru 
konferences deklarāciju,

– ņemot vērā PTO Ģenerālpadomes 2004. gada 1. augustā pieņemto lēmumu,

– ņemot vērā 2001. gada 14. novembrī Dohā pieņemto ceturtās PTO Ministru konferences 
deklarāciju,

– ņemot vērā Sazerlenda kunga ziņojumu par PTO nākotni,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju, kurā noteikti tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) kā kritēriji, ko starptautiskā 
sabiedrība ir izstrādājusi, lai izskaustu nabadzību,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2005. gada ziņojumu par tūkstošgades 
attīstības mērķiem,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2005. gada Pasaules augstākā līmeņa 
sanāksmes rezultātus,

– ņemot vērā ANO Tūkstošgades projekta darba grupas profesora Džefrija Saksa (Jeffrey 
Sachs) vadībā sagatavoto ziņojumu ar nosaukumu „Ieguldījums attīstībā: praktisks plāns 
Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai”,

– ņemot vērā astoņu ietekmīgāko rūpnieciski attīstīto valstu vadītāju 2005. gada 8. jūlijā 
Glenīglā pieņemto kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences 
(UNCTAD) 2002. gada ziņojumu „Vismazāk attīstītās valstis: izglābšanās no nabadzības 
slazda”,

– ņemot vērā ANO Āfrikas ekonomikas komisijas 2004. gada ziņojumu par Āfrikas 
ekonomiku „Āfrikas tirdzniecības potenciāla atraisīšana”,

– ņemot vērā Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par rīcību cīņā pret nabadzību izveidoto 
„Piecnieku cīņai pret nabadzību”, kā rezultātā 2005. gada janvāra Pasaules sabiedrības 
forumā Brazīlijas prezidents Lula (Lula) pasludināja Vispasaules aicinājumu rīkoties cīņā 
pret nabadzību,

– ņemot vērā 111 valstu, tostarp visu ES dalībvalstu, valdību 2004. gada 20. septembrī 
parakstīto Ņujorkas Deklarāciju par rīcību cīņā pret badu un nabadzību,
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– ņemot vērā 1996. gada Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par pārtiku doto solījumu līdz 
2015. gadam uz pusi samazināt badacietēju skaitu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un .. atzinumus (A6-
0000/2006),

A. tā kā vairāk nekā viens miljards cilvēku pasaulē cīnās, lai izdzīvotu galējas nabadzības 
apstākļos, iztiekot ar mazāku summu nekā 1 ASV dolārs dienā, un 1,5 līdz 3 miljardi 
cilvēku dzīvo zem 2 ASV dolāru dienā nabadzības robežas;

B. tā kā iepriekšējo 25 gadu laikā starpība starp ienākumiem uz vienu iedzīvotāju pasaules 
nabadzīgākajās un bagātākajās valstīs ir vairāk nekā divkāršojusies;

C. ar bažām konstatējot, ka iepriekšējās desmitgades laikā nabadzīgāko valstu apjoms 
pasaules tirdzniecībā ir krities un ir pieaugusi šo valstu atkarība no zemas pievienotās 
vērtības produkcijas;

D. tā kā visā pasaulē liberalizācijas tempa un sociālajai un vides jomai piemērojamo 
noteikumu savstarpējā neatbilstība palielina plaisu starp bagātajiem un nabagajiem gan 
rūpnieciski attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs un apgrūtina Eiropas Savienības —
sociālās kohēzijas, ilgtspējīgas attīstības un industrializācijas telpas — izveidi;

E. tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas, ANO Vides programmas un ANO Attīstības 
programmas ziņojumu „trīs ceturtdaļas pasaules nabadzīgo ļaužu dzīvo lauku rajonos, šī 
vide ir vienīgais, uz ko viņi var paļauties”, un tā kā nabadzīgie ļaudis ir pirmie, kuri cieš 
no dabas resursu privatizācijas un vides bojāejas;

F. tā kā katru dienu nabadzīgajiem ļaudīm kļūst aizvien grūtāk piekļūt dabas resursiem, 
piemēram, ūdenim un zemei, vai energoresursiem, un tiem aizvien mazāk ir pieejami 
pamatpakalpojumi, piemēram, ārstniecība, veselības aprūpe un izglītība, un galvenās 
preces, piemēram, medikamenti;

G. tā kā katru dienu preču un lauksaimniecības produktu tirdzniecība kļūst aizvien 
neizdevīgāka ražotājiem, bet ienesīgāka — mazumtirgotājiem;

H. tā kā saskaņā ar pētījumu1, kura pamatā ir Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda 
un ANO dati, iepriekšējo 20 gadu laikā tirdzniecības liberalizācija valstīs, kas atrodas uz 
dienvidiem no Sahāras tuksneša, ir izmaksājusi 272 miljardus ASV dolāru;

I. tā kā, lai sasniegtu TAM un apkarotu nabadzību pasaulē, būs vajadzīga taisnīgāka 
tirdzniecības prakse, spēcīgi un iedarbīgi vides un sociālo tiesību aizsardzības noteikumi, 
kā arī nestabila parāda efektīva atlaišana, un visiem līdzekļu devējiem būs jāpalielina 
palīdzības apjoms;

J. konstatējot, ka ārējā tirdzniecība var būt svarīgs mehānisms sociālajai un ekonomikas 
attīstībai, tiklīdz valstis spēs pirmām kārtām aizsargāt savu tirgu un, kad to vēlēsies, 

  
1 Kraev, Egor. “The economics of failure: The real cost of “free” trade for poor countries” [„Neveiksmīga 
tautsaimniecība: „brīvās” tirdzniecības patiesā cena nabadzīgajām valstīm”], Christian Aid, 2005. gada jūnijs.
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nodrošināt piekļuvi pašu izvēlētām tirgus jomām un tiklīdz tām būs spēcīga iestāžu 
sistēma un skaidri noteikumi, kas reglamentē sociālo un vides jomu, kā arī droši līdzekļi 
bagātības pārdalīšanai;

K. tā kā vides un sociālajai jomai piemērojamo noteikumu iekļaušanai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmā, jaunattīstības valstu taisnīgai integrācijai pasaules tirdzniecības 
sistēmā, ņemot vērā šo valstu vajadzības, un veiksmīgāk strādājošai PTO ir jābūt ES —
pasaulē lielākā tirdzniecības bloka — tirdzniecības politikas galvenajiem mērķiem un 
pienākumiem;

L. tā kā Marakešā jaunattīstības valstis piekrita sākt sarunas par pakalpojumiem ar 
nosacījumu, ka tām būs ļauts pilnīgi brīvi izvēlēties, kuras pakalpojumu nozares iekļaut 
sarunu procesā, kuras — ne;

M. tā kā rūpnieciski attīstītajām valstīm pieder 90 % visu patentu un pašlaik spēkā esošo 
TRIPS noteikumu piemērošana kavē tehnoloģijas nodošanu citiem;

N. tā kā ES ir pasaulē lielākā eksportētāja un otrā lielākā importētāja un tās ietekme PTO un 
divpusējos un reģionālos nolīgumos iezīmē starptautiskās tirdzniecības politikas un
noteikumu kontūras, sākot no intelektuālām pamattēzēm līdz to faktiskai izpildei,

1. brīdina, ka maksa par nabadzības neveiksmīgu izskaušanu, kas kavē rast pienācīgu 
līdzsvaru starp tirdzniecības noteikumiem un noteikumiem, kuri reglamentē sociālo un 
vides jomu, pasaules mērogā ir milzīga: cilvēku ciešanas, nestabilitāte, konflikti, 
atkārtotas ārkārtas situācijas, starptautiskā noziedzība, narkotiku tirdzniecība, ekonomikas 
stagnācija, nelegāla migrācija un priekšlaicīga nāve;

2. aicina Komisiju starptautiskajā darba kārtībā izskatīt jautājumus par jauna pārvaldības 
līdzsvara izveidi pasaules mērogā, par tirdzniecības noteikumu izpildi un par tiesībām uz 
attīstību, sevišķi vides un sociālo nosacījumu izpildi, kā absolūti prioritārus un kā vienīgo 
veidu, kas palīdzētu izskaust nabadzības pamatcēloņus un uzlabot sociālo kohēziju un 
vides ilgtspējību;

3. pieprasa veikt visaptverošu novērtējumu tam, kā pašreizējā tirdzniecības politika ietekmē 
vidi un nabadzību jaunattīstības valstīs un ES;

4. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja (2005. gada oktobra) paziņojumu par to, ka viņš 
rīkosies, lai, īstenojot konkrētas programmas, palīdzētu globalizācijas upuriem ES; 
uzskata, ka papildus šīm programmām vajadzētu pastiprināt ES noteikumus sociālajā un 
vides jomā un noteikumus, kas reglamentē ievesto rūpniecības preču vai Eiropas 
Savienībā sniegto pakalpojumu kontroli; 

5. aicina Komisiju iedarbināt — un mudināt PTO izveidot — jaunus mehānismus, lai 
stabilizētu preču cenu un nodrošinātu, ka ražotāji un mazumtirgotāji taisnīgi sadala 
ienākumus no preču tirdzniecības; 

6. uzskata, ka tiesības uz industrializāciju ir tiesības uz attīstību, un tāpēc uzskata, ka katrai 
valstij ir tiesības aizsargāt savu rūpniecību, īpaši pret valstīm, kuras piekopj sociālo vai 
vides dempingu;
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7. mudina uz ekonomikas integrāciju starp kaimiņvalstīm un valstīm, kuru ekonomikas 
attīstība ir sasniegusi vienādu līmeni; 

8. aicina Komisiju strādāt, lai padarītu starptautiskās tirdzniecības sarunas pārredzamākas, 
un ņemt vērā to jaunattīstības valstu intereses, kurām trūkst resursu, lai vienlaicīgi 
piedalītos vairākās tirdzniecības sarunās;

9. mudina Komisiju īstenot īpašu programmu, lai palīdzētu valstīm, kuras atrodas uz 
dienvidiem no Sahāras tuksneša, novērst starptautisko finanšu institūciju uzspiestās 
tirdzniecības liberalizācijas negatīvo ietekmi tādās jomās kā piekļuve ūdenim, 
medikamentu, sabiedrisko pakalpojumu (dzelzceļa u. c.), lauksaimniecības un rūpniecības 
pamatnozaru pieejamība; 

10. pieprasa veikt Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 
reformu, lai pagarinātu pārejas periodus, kurus jaunattīstības valstis var izmantot, 
uzņemoties saistības saskaņā ar reģionālajiem nolīgumiem;

11. atzīmē, ka vairumā jaunattīstības valstu lauksaimniecība joprojām ir galvenais ienākumu 
un nodarbinātības avots, īpaši nabadzīgajiem ļaudīm, un tāpēc aicina visas rūpnieciski 
attīstītās valstis paātrināt eksporta subsīdiju un nepamatotu iekšējo subsīdiju priekšlaicīgu 
atcelšanu, atļaut vienīgi faktiski pamatotas iekšzemes subsīdijas ilgtspējīgai 
lauksaimniecībai un garantēt lauksaimniecības sociālo funkciju; 

12. aicina Komisiju nodrošināt tirdzniecības un sadarbības politikas lielāku saskanību un 
palīdzēt jaunattīstības valstu valdībām uzturēt un attīstīt sabiedriskos pakalpojumus, lai 
novērstu ar nabadzību saistīto lielo postu — epidēmijas, analfabētismu, dzeramā ūdens 
trūkumu un notekūdeņu attīrīšanas trūkumu;

13. aicina Komisiju garantēt pilnīgu elastību pakalpojumu jomā un ļaut katrai valstij brīvi 
izvēlēties, kurus pakalpojumu iekļaut liberalizējamo pakalpojumu sarakstā, kurus — ne;

14. uzsver, ka ir jānodrošina iespēja iegādāties medikamentus par pieejamu cenu, un uzsver, 
ka ir jāveic TRIPS līguma 30. un 31. panta reforma; uzskata, ka šī TRIPS līguma reforma 
turklāt ir jāveic steidzami, lai veicinātu tehnoloģijas nodošanu jaunattīstības valstīm;

15. uzsver, ka nabadzības mazināšanai un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai ir jābūt 
uzmanības centrā sarunās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem; 

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