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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka Padomes lēmums saskaņā ar Kopīgajā visaptverošajā rīcības plānā 

paredzētajām saistībām atcelt visas ar kodolmateriāliem saistītās sankcijas pret Irānas 

Islāma Republiku ļauj atjaunot attiecības ar Irānu un radīs iespējas un ieguvumus abām 

pusēm, sniedzot iespēju no jauna atvērt Irānas tirgu Eiropas uzņēmumiem; atgādina, ka 

Irānā ir liels iedzīvotāju skaits, tās iedzīvotājiem ir salīdzinoši augsts izglītības līmenis un 

viņi ir salīdzinoši jauni, Irānas IKP struktūra ir viena no reģionā visvairāk 

diversificētajām, šai valstij ir vajadzīgas investīcijas un tā ir potenciāls noieta tirgus 

kvalitatīvām Eiropas precēm; 

2. norāda, ka vairāki Komisijas paziņojumi un Irānu apmeklējušās ES delegācijas (pēdējās 

šādas delegācijas sastāvā bija priekšsēdētāja vietniece/ augstā pārstāve un septiņi 

komisāri) ir koncentrējušies uz tirdzniecības un ekonomiskajām saitēm; 

3. uzsver, ka tirdzniecība un atjaunota piekļuve globālajai uz noteikumiem balstītai 

tirdzniecības sistēmai var būt veids, kā pārtraukt Irānas izolāciju, un ka tirdzniecība var 

būt nozīmīgs instruments, kā stiprināt politisko dialogu un stimulēt šā reģiona valstu 

sadarbību ar mērķi palielināt reģionālo attīstību, nodarbinātību un stabilitāti plašākā 

reģionā; 

4. prasa nodrošināt saskaņotību starp ES tirdzniecības politiku un ES enerģētikas politikas 

principiem un uzskata, ka visiem pašreizējiem un turpmākajiem ES projektiem un 

investīcijām Irānā ir pilnībā jāatbilst ES ilgtermiņa dekarbonizācijas saistībām; 

5. pauž bažas par augsto korupcijas un tirdzniecību apejošu sankciju līmeni, kas ir novedis 

pie ēnu ekonomikas un apdraud Eiropas investīcijas; tāpēc uzsver nepieciešamību apkarot 

korupciju, palielināt pārredzamību, kā arī izveidot Irānā patiesu privāto sektoru un tirgus 

ekonomiku; 

6. atgādina, ka ES tirdzniecības politika palīdz aizsargāt un veicināt Savienības aizstāvētās 

vērtības; uzsver, ka iespējamai tirdzniecības saišu atjaunošanai starp ES un Irānu būtu 

jānotiek paralēli ievērojamiem uzlabojumiem Irānā attiecībā uz cilvēktiesību un 

pamatbrīvību, kā arī starptautisko darba, sociālo un vides standartu ievērošanu; uzskata, 

ka manāmi uzlabojumi cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā ir ārkārtīgi svarīgi 

tirdzniecības un investīciju saišu atjaunošanai, lai uzlabotu Irānas iedzīvotāju dzīves 

apstākļus un labklājību; atgādina, ka Irāna ir parakstījusi Starptautisko paktu par 

pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un Konvenciju par bērna tiesībām 

(CRC), un aicina Irānu konsekventāk ievērot savas starptautiskās saistības; 

7. norāda, ka valsts kontrolē līdz pat 70 % no Irānas tautsaimniecības, kas Irānā var radīt 

problēmas ES uzņēmumiem, un ka intensīvāka tirdzniecība varētu nostiprināt dažu 

nevēlētu personu ekonomisko, militāro un politisko varu; aicina Komisiju divus gadus pēc 

sankciju atcelšanas iesniegt ziņojumu par iespējamiem šķēršļiem ES uzņēmumiem Irānā 

un par šo tirdzniecības attiecību iespējamo ietekmi uz Irānu; uzsver, ka ir svarīgi, lai Irāna 

attīstītu starptautiskajām investīcijām labvēlīgu vidi, un ka tam jānotiek saskaņā ar 
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ieteikumiem, ko sniegusi Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas apkarošanai (FATF); 

8. uzsver, ka Irāna saskaras ar daudzām vides problēmām, tostarp ūdens trūkumu un augsnes 

degradāciju, un ka ES, pilnībā izmantojot uzņēmējdarbības sadarbības potenciālu, 

vienlaikus būtu jāsadarbojas ar Irānu, lai uzlabotu vides aizsardzību un veicinātu vides 

ziņā ilgtspējīgu attīstību; 

9. norāda, ka spēkā esošās ES pilnvaras sarunām par tirdzniecības un sadarbības nolīgumu ar 

Irānu ir novecojušas; aicina ES apsvērt iespēju atsākt Irānas pievienošanās sarunas ar 

Pasaules Tirdzniecības organizāciju, jo dalība PTO varētu vēl vairāk liberalizēt Irānas 

ekonomiku, kas veicinātu izaugsmi, integrētu šo valsti globālajā uz noteikumiem balstītajā 

sistēmā un nodrošinātu mehānismu, kā atbalstīt Irānā nepieciešamās ekonomiskās 

reformas un likt Irānai ievērot starptautiskās saistības; uzsver arī to, ka Irānai svarīgi ir 

attīstīt ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar reģionālajiem dalībniekiem, pienācīgi 

ievērojot PTO noteikumus, lai veidotu saskaņotu ekonomikas un tirdzniecības bloku; 

norāda, ka ES var sniegt savu pieredzi un atbalstu šāda reģionālā dialoga attīstīšanā un 

veidošanā; aicina Komisiju izskatīt iespējas tirdzniecības un investīciju saišu stiprināšanai, 

lai tuvinātu Irānu PTO noteikumiem un aizsargātu Eiropas investīcijas; uzsver, ka oficiāls 

sarunu satvars ļautu Eiropas Savienībai kā lielākajam integrētajam tirgum un 

ekonomiskajam blokam pilnībā izmantot savu ietekmi un izveidot forumu informācijas 

apmaiņai un dialogam; 

10. uzskata, ka, neraugoties uz daudzu līgumu parakstīšanu ar Eiropas uzņēmumiem, Irāna 

nespēj pildīt savas saistības likviditātes trūkuma dēļ, līdz ar to Irānas izolētības 

mazināšanas process nokļūst apburtajā lokā; 

11. norāda uz ļoti svarīgo faktu, ka dažas ASV sankcijas nav atkarīgas no vienošanās par 

kodolprogrammu un paliks spēkā, jo īpaši sankcijas saistībā ar cilvēktiesību 

pārkāpumiem, atbalstu terorismam un ballistisko raķešu izmēģinājumiem; pauž nožēlu, ka 

joprojām spēkā esošās ASV sankcijas ierobežo ES politikas telpu, neļaujot Irānā darboties 

tiem Eiropas uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību ASV; uzskata par nepieņemamu to, 

ka ES ir atkarīga no ASV valdības nodrošinātas juridiskās noteiktības un paredzamības, 

un prasa Komisijai un EĀDD turpināt dialogu un sadarbību ar ASV, tostarp piešķirot 

pagaidu atbrīvojumus, līdz tiks panākta vienošanās par galīgu pastāvīgu risinājumu; 

12. uzskata, ka Irānā veikto investīciju juridiskās nenoteiktības dēļ, ko rada ASV 

eksteritorialitātes noteikumi un tas, ka darījumi tiek veikti dolāros, būtu jāmaina 

tirdzniecības attiecībās ar Irānu īstenota pieeja; aicina visos darījumos ar Irānu izmantot 

euro, lai nepieļautu nekādas ASV iestāžu īstenotas sankcijas, ko iepriekš ir pieredzējušas 

dažas Eiropas bankas; 

13. norāda, ka ES vēlas dažādot enerģijas avotus un ka Irāna ir nozīmīga starptautiskā 

enerģijas tirgus dalībniece, un tāpēc atbalsta turpmāku sadarbību ar Irānu šajā jomā; pauž 

atbalstu Irānas naftas un gāzes eksportam uz Eiropu un ciešākai sadarbībai jaunu 

tehnoloģisko risinājumu izstrādē, atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā; 

14. uzsver potenciālu, kāds ir atvērtai un drošai interneta videi Irānā attiecībā uz digitālo 

ekonomiku; atkārtoti prasa noteikt efektīvu Eiropas eksporta kontroles režīmu, lai 

nepieļautu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju neatbilstīgu izmantošanu cilvēktiesību 
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pārkāpumiem un pret ES; 

15. norāda, ka korporatīvās sociālās atbildības pamatnostādņu efektīva īstenošana ir ārkārtīgi 

svarīga, lai nodrošinātu, ka ciešākas tirdzniecības attiecības starp ES un Irānu labvēlīgi 

ietekmē visu Irānas sabiedrību; 

16. prasa īpašu uzmanību pievērst Eiropas un Irānas MVU nozīmei tirdzniecības attiecību 

stiprināšanā; 

17. uzsver, ka Irānā ir īpaši vajadzīga dzimumu ziņā līdzsvarota un iekļaujoša izaugsme; 

mudina īpašu uzmanību pievērst sievietes vietai Irānas sabiedrībā, kurā sievietes saskaras 

ar juridisku diskrimināciju, un Eiropas iedzīvotājām, kuras apmeklē Irānu, ņemot vērā 

prasību valkāt reliģiskus simbolus, kas sievietes var atturēt no došanās uz šo valsti. 
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