
 

Globalizācija: ko Eiropas Parlaments dara, lai tā
nestu labumu
 
Globalizācija gan uzliek pārbaudījumus, gan sniedz iespējas: uzzini, ko Parlaments jau ir
paveicis, lai maksimāli izmantotu tās sniegtās iespējas.
 
Globalizācijai piemīt liels potenciāls nodrošināt labklājību un radīt darbvietas, taču tai
piemīt arī spēja iznīcināt. ES vienmēr ir centusies maksimāli izmantot tās sniegtās
iespējas un tajā pašā laikā mazināt nelabvēlīgās sekas, ieviešot noteikumus un strādājot
kopā ar citām valstīm. Eiropas Komisija 10. maijā publicēja pārdomu dokumentu par to,
kā ES turpmāk būtu jārisina globalizācijas jautājumi, un 16. maija Parlamenta plenārsēdē
par to notika debates. Lasi tālāk, lai gūtu ieskatu Parlamenta nesen paveiktajā.
 
 
 
Kādi ir Parlamenta jaunākie sasniegumi
 
ES ir pasaules tirdzniecības lielākais dalībnieks, un tā izmanto savu ekonomisko ietekmi, lai
noteiktu augstus standartus importētajiem ražojumiem, kā arī popularizētu savas vērtības
ārvalstīs. EP deputāti to vienmēr labprāt izmanto, pieprasot ieviest grozījumus ES nolīgumos.
Nesen notikušajās sarunās par CETA (visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu),
pateicoties Parlamenta izdarītajam spiedienam, pretrunīgi vērtētais investoru un valsts strīdu
izšķiršanas mehānisms tika aizstāts ar investīciju tiesas sistēmu, kas uzlabos pārredzamību un
nodrošinās, ka šķīrējtiesnešu izvēli pārrauga valdība. 
 
 
 
Parlamenta deputāti atbalsta pasākumus, kas palīdz cīnīties pret negodīgu trešo valstu
konkurenci, piemēram, kad Eiropas Savienībā strauji pieauga lēta dzelzceļa aprīkojuma
imports, deputāti aicināja izstrādāt ES stratēģiju. Lai aizsargātu Eiropas darbvietas, Parlaments
cenšas pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos par ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu
modernizēšanu.  Svarīgākais, kā vienmēr, ir rast pareizo līdzsvaru, kā, piemēram, attiecībā uz
Ķīnu.
 
Lai novērstu situāciju, kurā ar derīgo izrakteņu tirdzniecību tiek finansētas konfliktu zonas un
valstis, kurās notiek cilvēktiesību pārkāpumi, martā Parlamenta deputāti pieņēma projektu ES
regulai, kas paredz pienākumu gandrīz visiem ES importētājiem, kuri importē alvu, volframu,
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170209IPR61728/ceta-eiroparlamentariesi-atbalsta-es-kanadas-tirdzniecibas-noligumu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU(2016)535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170308IPR65672/conflict-minerals-meps-secure-due-diligence-obligations-for-importers


tantalu un zeltu, veikt piegādātāju pārbaudes, savukārt lielajiem ražotājiem būs arī jāatklāj
informācija attiecībā uz to, kādā veidā, pildot šos noteikumus, tie plāno savus piegādātājus
uzraudzīt. Tāpat, lai novērstu tādu preču un pakalpojumu tirdzniecību, ko var izmantot
spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei, tagad pēc Parlamenta ierosmes pārskatītajos ES
noteikumos ir paredzēts tāda aprīkojuma pārdošanas veicināšanas un tranzīta aizliegums, ko
izmanto ārpus ES, lai nežēlīgi, necilvēcīgi un pazemojoši izturētos pret personām.
 
Parlaments, pieņemot patstāvīgas rezolūcijas, arī bieži mudina Komisiju sagatavot jaunus
tiesību aktus. Piemēram, aprīlī Parlamenta deputāti aicināja izstrādāt ES noteikumus, lai
piespiestu valstis, kas piegādā tekstilizstrādājumus un apģērbus, ievērot darba ņēmēju tiesības
. Tajā pašā mēnesī deputāti aicināja ieviest vienotu sertifikācijas shēmu palmu eļļai, kas nonāk
ES tirgū, lai cīnītos ar palmu eļļas neilgtspējīgas ražošanas sekām, tādām kā atmežošana un
dzīvotņu degradācija.
 
Parlamenta deputāti arī domā par to, kā globalizācija ietekmē nodarbinātību, piemēram, viņi
atbalsta ierosmes, kas nostiprina darba ņēmēju tiesības.  Patlaban Parlaments strādā pie tā, lai
aizsargātu personas, kas iesaistītas jaunos nodarbinātības veidos, kurus radījusi digitālā
ekonomika. Parlaments arī atbalsta Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, kurš palīdz
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem atrast jaunas darbvietas. Piemēram, 11. maijā Budžeta
komiteja apstiprināja EUR 2,6 miljonus liela finansējuma piešķiršanu palīdzībai 821 bijušajam
Nokia darbiniekam Somijā.
 
Šie ir tikai daži piemēri tam, ko Parlaments pēdējos mēnešos ir paveicis globalizācijas jomā,
taču tie palīdz gūt ieskatu daudzveidīgajā Parlamenta deputātu darbā, kas ļauj globalizācijai
nest labumu Eiropas iedzīvotājiem.
 
 
 
Debates par Eiropas integrācijas nākotni
 
Komisija līdz jūnija beigām publicēs piecus pārdomu dokumentus, kas kalpos kā izejas punkts
debatēm par Eiropas integrācijas nākotni. Katrs dokuments ir veltīts konkrētai tēmai: Eiropas
sociālā dimensija, globalizācija, ekonomikas un monetārā savienība, aizsardzība un finanses.
Dokumentos izklāstītas idejas un scenāriji tam, kāda Eiropa varētu būt 2025. gadā, taču tajos
nav sniegti nekādi konkrēti priekšlikumi. Debates noslēgsies septembra vidū, kad Komisijas
priekšsēdētājs Žans Klods Junkers uzstāsies ar savu ikgadējo runu par Savienības stāvokli.
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160930IPR44536/ep-deputati-stiprina-es-eksporta-aizliegumu-spidzinasanas-rikiem
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20160916STO43171/socialais-dempings-deputati-mudina-uz-adekvatu-atalgojumu-darbiniekiem
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170407STO70803/employment-meps-to-discuss-plans-to-reinforce-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170407STO70803/employment-meps-to-discuss-plans-to-reinforce-workers-rights
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lv
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland


Lielākā daļa Eirobarometra 2017 respondentu grib aktīvāku ES rīcību šādās jomās:
• miera un demokrātijas veicināšana pasaulē (73 %);

• ekonomikas politika (58 %);

• ārpolitika (57 %).

Eiropas Komisijas pārdomu dokuments
Globalizācijas iespēju izmantošana
Informācija presei par plenārsesijas debatēm par šo pārdomu dokumentu (2017. gada 16.
maijs)

AUDIOVIZUĀLIE MATERIĀLI
Ceta
TTIP
Derīgie izrakteņi no konflikta zonām
Jauniešu bezdarbs
Globalizācijas fonds
Balsojums par apģērbu nozari

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) informatīvi paziņojumi
CETA (2017. gada janvāris)
Cīņa pret spīdzināšanas un nāvessoda izpildes rīku tirdzniecību (2017. februāris)
ES un ASV sarunas par TTIP (2016. gads)
Apģērbu ražošanas nozare (2017. gada aprīlis)
Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu (2017. gads)

Svarīgākie raksti
TTIP
Eiropas ekonomikas atveseļošana
Nodarbinātība
Eiropas Savienība pasaulē
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https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170509IPR73925/meps-want-to-protect-citizens-from-negative-effects-of-globalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170509IPR73925/meps-want-to-protect-citizens-from-negative-effects-of-globalisation
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20150202TST18313/ttip-risks-and-opportunities
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20140217TST36225/getting-the-economy-back-on-track
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20131014TST22248/employment
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20131111TST24341/eu-in-the-world


ES palīdz mazināt globalizācijas nelabvēlīgās sekas.©AP Images/European Union-EP
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Konfliktu izrakteņi: patiesība par viedtālruņiem
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

“ES nedrīkst piegādāt spīdzināšanas līdzekļus”
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Jaunākās modes cilvēciskās nepilnības: nepieciešamība pēc saistoša regulējama
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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Aizsargājot ES ražošanas nozari
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200
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