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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad Irano Islamo Respublikai įvykdžius savo įsipareigojimus pagal Bendrą 

visapusišką veiksmų planą Tarybos priimtas sprendimas panaikinti visas prieš šalį taikytas 

su branduoliniais bandymais susijusias sankcijas sudaro sąlygas atnaujinti santykius su 

Iranu ir suteiks galimybių ir naudos abiem pusėms, kadangi bus įmanoma iš naujo atverti 

Irano rinką Europos įmonėms; primena, kad Irane gyvena daug palyginti išsilavinusių ir 

jaunų žmonių, kad jo BVP sudėtis yra viena įvairiausių regione, kad šiai šaliai reikia 

investicijų ir ji yra potenciali rinka kokybiškoms Europos prekėms; 

2. pažymi, kad nors Komisija keliuose pareiškimuose ir ES delegacijos Irane (paskutinę iš jų 

sudarė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė bei septyni Komisijos 

nariai) sutelkė dėmesį į prekybos ir ekonominių ryšių plėtojimą; 

3. pabrėžia, kad prekyba ir galimybė vėl naudotis pasauline taisyklėmis pagrįsta prekybos 

sistema galėtų būti priemonėmis, kuriomis būtų nutraukta Irano izoliacija, ir kad prekyba 

galėtų būti svarbi politinio dialogo stiprinimo ir regiono šalių tarpusavio 

bendradarbiavimo skatinimo priemonė siekiant sustiprinti regioninę plėtrą, padidinti 

užimtumą bei stabilumą platesniame regione; 

4. ragina užtikrinti ES prekybos politikos ir ES energetikos politikos principų suderinamumą 

ir mano, kad visi dabartiniai ir būsimieji ES projektai ir investicijos Irane turi visiškai 

atitikti ES ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo įsipareigojimus; 

5. reiškia susirūpinimą dėl aukšto korupcijos lygio ir prekybą vykdyti trukdančių sankcijų, 

kurios paskatino šešėlinę ekonomiką ir kelia riziką Europos investicijoms; todėl pabrėžia, 

kad reikia kovoti su korupcija, didinti skaidrumą ir kad Irane turi būti kuriamas iš tikrųjų 

privatus sektorius ir rinkos ekonomika; 

6. primena, kad ES prekybos politika prisidedama prie Sąjungos ginamų vertybių saugojimo 

ir propagavimo; pabrėžia, kad galimas prekybos ryšių tarp ES ir Irano atnaujinimas turi 

būti vykdomas kartu atliekant esminius su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimu, 

taip pat darbo teisių, socialinių ir aplinkos standartų laikymusi Irane susijusius 

pagerinimus; mano, kad apčiuopiamas pagerėjimas šiose srityse yra itin svarbus, kad būtų 

atnaujinti santykiai prekybos ir investicijų srityse siekiant pagerinti iraniečių gyvenimo 

sąlygas ir didinti jų gerovę; primena, kad Iranas yra pasirašęs Tarptautinį pilietinių ir 

politinių teisių paktą ir Vaiko teisių konvenciją, ir ragina Iraną nuosekliau laikytis savo 

tarptautinių įsipareigojimų; 

7. pažymi, kad iki 70 proc. Irano ekonomikos kontroliuoja valstybė ir tai gali sudaryti 

problemų Europos įmonėms Irane bei kad aktyvesnė prekyba galėtų sustiprinti tam tikrų 

neišrinktų asmenų ekonominę, karinę ir politinę galią; prašo Komisijos, praėjus dvejiems 

metams po sankcijų panaikinimo, pateikti ataskaitą dėl potencialių kliūčių Europos 

įmonėms Irane ir dėl poveikio, kurį šie prekybos santykiai gali turėti Irane; pabrėžia, jog 

svarbu, kad Iranas kurtų tarptautinėms investicijoms palankią aplinką ir kad tai būtų 

atliekama laikantis Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) rekomendacijų dėl 
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kovos su pinigų plovimu; 

8. pabrėžia, kad Iranas patiria daug su aplinka susijusių sunkumų, be kita ko, vandens 

trūkumą ir dirvožemio blogėjimą, ir kad naudodamasi visomis bendradarbiavimo verslo 

srityje galimybėmis ES turėtų padėti Iranui sustiprinti aplinkos apsaugą ir skatinti aplinką 

tausojantį vystymąsi; 

9. pažymi, kad dabartiniai ES įgaliojimai vesti derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo 

susitarimo su Iranu yra pasenę; ragina ES išnagrinėti galimybę atnaujinti diskusijas su 

Iranu dėl jo prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos, nes narystė PPO padėtų 

labiau liberalizuoti Irano ekonomiką ir paskatintų jos augimą, šalyje įtvirtintų pasaulinę 

taisyklėmis pagrįstą sistemą ir sukurtų mechanizmą, kuriuo būtų remiamos būtinos 

ekonomikos reformos Irane ir prižiūrima, kad Iranas atsiskaitytų už tarptautinius 

įsipareigojimus; taip pat pabrėžia, jog Iranui svarbu plėtoti ekonominius ir prekybos ryšius 

su savo regiono subjektais, tinkamai laikantis PPO taisyklių, kad būtų sukurtas darnus 

ekonomikos ir prekybos blokas; pažymi, kad Europos Sąjunga gali suteikti žinių ir paramą 

šio regioninio dialogo užmezgimui ir plėtrai; ragina Komisiją ištirti santykių prekybos ir 

investicijų srityse su Iranu stiprinimo galimybes siekiant, kad Iranas labiau laikytųsi PPO 

taisyklių ir kad būtų apsaugotos Europos investicijos; pabrėžia, kad oficialios derybos 

sudarytų galimybę ES visapusiškai pasinaudoti savo, kaip didžiausios integruotos rinkos ir 

ekonominio bloko, padėtimi kaip svertu ir sukurti forumą, kuriame būtų keičiamasi 

nuomonėmis ir vyktų dialogas; 

10. mano, kad, nepaisant didelio skaičiaus pasirašytų sutarčių su Europos įmonėmis, Iranas 

nepajėgus vykdyti savo įsipareigojimų dėl nepakankamo likvidumo, o tai Irano atvėrimo 

procesą įsuks į užburtą ratą; 

11. pažymi svarbų faktą, kad kai kurioms JAV sankcijoms, ypač susijusioms su žmogaus 

teisių pažeidimais, parama terorizmui ir balistinių raketų bandymu, susitarimas dėl 

branduolinės programos neturi įtakos ir kad jos bus taikomos toliau; apgailestauja, kad vis 

dar taikomos JAV sankcijos apriboja ES politines galimybes ir kliudo verslo veiklą JAV 

vykdančioms Europos įmonėms plėtoti verslą Irane; mano, jog nepriimtina, kad ES būtų 

priklausoma nuo JAV vyriausybės teisinio tikrumo ir numatomumo užtikrinimo aspektu, 

ir prašo Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) tęsti dialogą ir 

bendradarbiavimą su JAV, be kita ko, laikinai taikant išimtis, kol bus susitarta dėl 

nuolatinio sprendimo; 

12. mano, kad reaguojant į teisinį investicijų Irane netikrumą dėl ekstrateritorinių JAV teisės 

aktų ir dėl sandorių doleriais reikia keisti požiūrį į prekybą su Iranu; ragina, kad euras 

būtų mūsų sandorių su Iranu valiuta, siekiant išvengti JAV valdžios institucijų 

baudžiamųjų sankcijų, kurias praeityje patyrė kai kurie Europos bankai; 

13. pažymi, kad ES siekia diversifikuoti energijos išteklius ir kad Iranas yra svarbus veikėjas 

tarptautinėje energetikos rinkoje, ir todėl remia tolesnį bendradarbiavimą su Iranu šioje 

srityje; skatina Irano naftos ir dujų eksportą į Europą ir tvirtesnį bendradarbiavimą, 

siekiant plėtoti naujus technologinius sprendimus, atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

ir didinti energijos vartojimo efektyvumą; 

14. pabrėžia atviro ir saugaus interneto potencialą plėtojant skaitmeninę ekonomiką Irane; dar 

kartą ragina užtikrinti veiksmingą Europos eksporto kontrolės režimą siekiant sukliudyti, 
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kad dvejopos paskirties prekės ir technologijos būtų netinkamai naudojamos pažeidžiant 

žmogaus teises ir prieš ES; 

15. pažymi, kad norint, jog sustiprėję ES ir Irano prekybos ryšiai turėtų teigiamą poveikį visai 

Irano visuomenei, itin svarbu veiksmingai įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės 

gaires; 

16. ragina ypatingą dėmesį skirti MVĮ iš Europos ir Irano vaidmeniui prekybos santykių 

stiprinimo srityje; 

17. pabrėžia, kad visų pirma būtina užtikrinti lyčių pusiausvyra pagrįstą ir įtraukų ekonomikos 

augimą Irane; primygtinai ragina ypatingą dėmesį skirti Irano moterų, kurios susiduria su 

teisine diskriminacija, taip pat Irane besilankančių europiečių moterų vaidmeniui, turint 

mintyje reikalavimą nešioti religinius simbolius, kuris gali atbaidyti europietes moteris 

nuo kelionių į Iraną. 
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