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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad 2017 m. JAV buvo didžiausia ES eksporto rinka ir antras pagal dydį ES 

importo šaltinis; pažymi, kad skiriasi ES ir JAV prekybos balanso deficitas ir perteklius 

prekybos prekėmis, prekybos paslaugomis, skaitmeninės prekybos ir tiesioginių 

užsienio investicijų srityse; pabrėžia, kad ES ir JAV prekybos ir investicijų santykiai – 

didžiausio masto visame pasaulyje ir visuomet grindžiami bendromis vertybėmis – yra 

vienas iš svarbiausių pasaulio ekonomikos augimo, prekybos ir gerovės veiksnių; taip 

pat pažymi, kad ES prekybos prekėmis su JAV perteklius siekia 147 mlrd. USD; 

pažymi, kad ES įmonėse JAV dirbo 4,3 mln. darbuotojų; 

2. pabrėžia, kad ES ir JAV yra dvi pagrindinės veikėjos globalizuotame pasaulyje, kuris 

keičiasi precedento neturinčiu greičiu ir nepaprastai intensyviai ir kad, atsižvelgiant į 

bendrus uždavinius, ES ir JAV yra kartu suinteresuotos bendradarbiauti bei koordinuoti 

prekybos politikos klausimus, siekdamos formuoti būsimą daugiašalę prekybos sistemą 

ir pasaulinius standartus; 

3. atkreipia dėmesį į pagrindinį Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) vaidmenį 

daugiašalėje sistemoje – tai geriausias būdas siekiant užtikrinti atvirą, sąžiningą ir 

taisyklėmis pagrįstą sistemą, kurią taikant atsižvelgiama į įvairius jos narių interesus ir 

jie suderinami; pakartoja, kad remia tolesnį daugiašalės prekybos sistemos stiprinimą; 

pritaria Komisijos veiksmams, kuriais siekiama toliau bendradarbiauti su JAV, kad būtų 

pateiktas teigiamas bendras atsakas į esamus institucinius ir sisteminius iššūkius; 

4. atkreipia dėmesį į PPO vaidmenį sprendžiant su prekyba susijusius ginčus; ragina visas 

PPO nares užtikrinti tinkamą PPO ginčų sprendimo sistemos veikimą; šiuo požiūriu 

apgailestauja dėl to, kad Jungtinės Valstijos blokuoja naujus kandidatus siekiant 

užpildyti laisvas vietas Apeliaciniame komitete ir dėl to keliama grėsmė PPO ginčų 

sprendimo sistemos funkcionavimui; ragina Komisiją ir visas PPO nares ieškoti būdų, 

kaip išeiti iš šios PPO apeliacinio komiteto teisėjų atnaujinimo aklavietės ir, jei reikia, 

reformuoti ginčų sprendimo sistemą; mano, kad tokiomis reformomis galėtų būti 

siekiama užtikrinti didžiausią sistemos efektyvumo ir nepriklausomumo lygį, tuo pačiu 

metu toliau nuosekliai laikantis vertybių ir bendro požiūrio, kuriuos ES nuolat gynė nuo 

PPO įsteigimo, visų pirma skatinant laisvą ir sąžiningą prekybą pasaulio mastu, 

laikantis teisinės valstybės principo ir reikalavimo visoms PPO narėms laikytis visų 

PPO įsipareigojimų; 

5. nors ir apgailestauja dėl nepakankamų rezultatų 11-ojoje PPO ministrų konferencijoje, 

palankiai vertina tai, kad buvo pasirašytas bendras pareiškimas dėl JAV, ES ir Japonijos 

taikomos nesąžiningos ir rinką iškraipančios ir protekcionistinės praktikos, į kurią taip 

pat buvo atkreiptas dėmesys Didžiojo dvidešimtuko (G 20) 2017 m. liepos mėn. 

pareiškime, panaikinimo; ragina šiuo klausimu toliau bendradarbiauti su JAV ir 

Japonija siekiant šalinti nesąžiningos prekybos praktiką, pvz., diskriminaciją, patekimo į 

rinką apribojimus, dempingą ir subsidijas; 

6. ragina Komisiją kartu su JAV ir kitomis PPO narėmis parengti darbo planą dėl 
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iškraipančių subsidijų medvilnės ir žuvininkystės sektoriuose panaikinimo (tai ypač 

susiję su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba); ragina 

bendradarbiauti skatinant daugiašalę darbotvarkę dėl tokių naujų klausimų kaip 

elektroninė prekyba, skaitmeninė prekyba, įskaitant skaitmeninę plėtrą, geresnių sąlygų 

investicijoms sudarymas, prekyba ir aplinka bei prekyba ir lytis, taip pat skatinant 

konkrečią politiką, kurią įgyvendinant būtų sudarytos palankesnės sąlygos labai 

mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti pasaulio ekonomikoje; 

7. ragina ES ir JAV skatinti bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu siekiant stiprinti 

tarptautinius susitarimus viešųjų pirkimų srityje, visų pirma Sutartį dėl viešųjų pirkimų; 

8. ragina Komisiją pradėti dialogą su Jungtinėmis Valstijomis siekiant atnaujinti derybas 

dėl keliašalio Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių ir prekybos paslaugomis susitarimo 

(TISA); 

9. ragina ES ir JAV sutelkti išteklius kovojant su nesąžiningos prekybos politika ir 

praktika, kartu laikantis daugiašalių taisyklių ir ginčų sprendimo proceso PPO ir 

vengiant vienašalių veiksmų, nes jie yra kenksmingi visoms pasaulinėms vertės 

grandinėms, kuriose veikia ES ir JAV įmonės; labai apgailestauja dėl netikrumo 

tarptautinėje prekybos sistemoje, kuris kilo dėl JAV naudojimosi dokumentais ir 

politikos priemonėmis (pvz., 232 skirsnis (1962 m.), 301 skirsnis (1974 m.)), kurie buvo 

parengti prieš sukuriant PPO ir jos ginčų sprendimo sistemą; atsižvelgdamas į tai 

pažymi, kad JAV sprendimas nustatyti tarifus plienui ir aliuminiui pagal 232 skirsnį 

negali būti pagrįstas nacionalinio saugumo sumetimais, ir ragina JAV suteikti ES ir 

kitoms sąjungininkėms visišką ir nuolatinį atleidimą nuo šių priemonių taikymo; ragina 

Komisiją ryžtingai reaguoti tuo atveju, jei šie tarifai būtų naudojami siekiant apriboti ES 

eksportą; taip pat pabrėžia, kad bet kokios sankcijos, kurias kaip reagavimo priemones 

JAV gali pradėti taikyti Europos prekėms po to, kai buvo paskelbta Apeliacinio 

komiteto parengta atitikties ataskaita atsižvelgiant į JAV skundą prieš ES dėl prekybai 

dideliais civiliniais orlaiviais poveikį darančių priemonių, būtų neteisėtos, nes PPO 

atmetė 204 iš 218 JAV pateiktų teiginių ir laukiama tolesnės ataskaitos dėl susijusios 

bylos prieš JAV dėl neteisėtų subsidijų; 

10. atsižvelgia į toliau vykstantį ES ir JAV dvišalį bendradarbiavimą įvairiais 

reglamentavimo klausimais, tai įrodo neseniai sudarytas dvišalis susitarimas dėl 

prudencinių taisyklių, susijusių su draudimu ir perdraudimu, ar tarpusavio pripažinimo 

susitarimas dėl vaistų gamintojų patikrų pripažinimo; ragina Komisiją ir Tarybą 

visapusiškai gerbti Europos Parlamento vaidmenį šiame procese; 

11. atkreipia dėmesį į labai didelę intelektinės nuosavybės svarbą ES ir JAV ekonomikai; 

ragina abi šalis remti mokslinius tyrimus ir inovacijas abiejose Atlanto vandenyno 

pusėse ir garantuoti didelę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, taip pat užtikrinti, 

kad kokybiškų novatoriškų produktų kūrėjai galėtų kurti toliau; 

12. ragina ES ir JAV padidinti MVĮ, eksportuojančių į JAV ir ES, galimybes patekti į rinką, 

didinant galiojančių taisyklių skaidrumą ir rinkos atvėrimą abipus Atlanto vandenyno, 

pvz., sukuriant MVĮ portalą; 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad ES MVĮ labai svarbi JAV rinka; ragina ES ir JAV šalinti 

neproporcingą tarifų, netarifinių ir techninių prekybos kliūčių poveikį MVĮ abipus 
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Atlanto vandenyno, apimant ne tik tarifų mažinimą, bet ir muitinės procedūrų 

supaprastinimą bei galimus naujus mechanizmus, kuriais siekiama padėti MVĮ dalytis 

patirtimi ir geriausios pirkimo ir pardavimo ES ir JAV rinkose praktikos pavyzdžiais; 

14. ragina ES ir JAV, vykdant dvišalį bendradarbiavimą, susilaikyti nuo tarpusavio 

mokesčių konkurencijos, nes ji lems tik mažesnes investicijas į abiejų šalių ekonomiką; 

15. ragina ES ir JAV susitarti dėl skaitmeninės prekybos sistemos, kuri atitiktų kiekvienos 

šalies galiojančias teisines sistemas ir susitarimus, duomenų apsaugos teisės aktus ir 

duomenų privatumo taisykles, kurie ypač svarbūs paslaugų sektoriuje; atsižvelgdamas į 

tai pabrėžia, kad ES ir JAV turėtų bendradarbiauti siekdamos paskatinti trečiąsias šalis 

priimti griežtus duomenų apsaugos standartus; 

16. prašo ES ir JAV padidinti bendradarbiavimą klimato kaitos srityje; ragina ES ir JAV 

pasinaudoti dabartinėmis ir būsimomis prekybos derybomis visais lygmenimis siekiant 

užtikrinti tarptautiniu mastu sutartų standartų, pvz., Paryžiaus susitarimo, taikymą, 

skatinti prekybą ekologiškomis prekėmis, įskaitant technologijas, ir užtikrinti pasaulinę 

energetikos pertvarką, numatant aiškią ir suderintą tarptautinę prekybos darbotvarkę, 

kad būtų apsaugota aplinka ir sukurtos darbo vietos bei ekonomikos augimas; 

17. mano, kad negalima derėtis dėl galimo naujo susitarimo dėl ES ir JAV prekybos ir 

investicijų santykių, jei daromas spaudimas arba grasinama, ir kad ES būtų 

suinteresuota sudaryti tik plataus masto bei užmojo, subalansuotą ir išsamų susitarimą, 

apimantį visas prekybos sritis; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad būtų naudinga nustatyti 

galimą specialų ir nuolatinį reglamentavimo ir konsultacinio bendradarbiavimo 

mechanizmą; ragina Komisiją esant tinkamoms aplinkybėms atnaujinti derybas su JAV;  

18. pabrėžia, kad dėl prekybos srautų vis labiau reikia naujų, greitesnių ir saugesnių prekių 

ir paslaugų gabenimo per sienas būdų; ragina ES ir JAV – pagrindines prekybos 

partneres – bendradarbiauti su prekyba susijusių skaitmeninių technologinių sprendimų 

srityje, siekiant palengvinti prekybą; 

19. primena, kad vykstantis ES ir JAV dialogas ir bendradarbiavimas mokslo ir 

technologijų srityje yra labai svarbus; pripažįsta ES ir JAV pastangas mokslinių tyrimų 

ir inovacijų srityje, nes šios pastangos yra pagrindinis žinių ir ekonomikos augimo 

veiksnys, ir pritaria tam, kad būtų toliau įgyvendinamas ir po 2018 m. pratęstas ES ir 

JAV susitarimas dėl mokslo ir technologijų, siekiant skatinti mokslinius tyrimus, 

inovacijas, naujas besiformuojančias technologijas, apsaugoti intelektinės nuosavybės 

teises ir sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, užtikrinti tvarią prekybą ir integracinį 

augimą; 

20. kartu su JAV reiškia susirūpinimą dėl pasaulinių perteklinių plieno gamybos pajėgumų; 

tuo pačiu metu apgailestauja, kad vienašalės su PPO nesuderintos priemonės tik pažeis 

taisyklėmis grindžiamos prekybos tvarkos vientisumą; pabrėžia, kad net ir nuolatinis ES 

atleidimas nuo JAV tarifų negali pateisinti šios veiksmų eigos; ragina Komisiją 

bendradarbiauti su JAV ir dėti daugiau pastangų šalinant plieno perteklinius pajėgumus 

G 20 pasaulinio forumo sistemoje, kad būtų panaudotas didžiulis daugiašalių veiksmų 

potencialas; pakartoja, kad yra įsitikinęs, jog bendri ir suderinti veiksmai taisyklėmis 

grindžiamose prekybos sistemose yra geriausias būdas siekiant spręsti tokias pasaulines 

problemas;  
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21. pakartoja, jog svarbu, kad ES ir JAV koordinuotai ir konstruktyviai imtųsi būtino PPO 

modernizavimo, siekiant, kad ji būtų veiksmingesnė, skaidresnė ir atskaitingesnė, taip 

pat užtikrintų, kad formuojant tarptautines prekybos taisykles ir politiką būtų tinkamai 

integruoti lyties, socialinis, aplinkosaugos ir žmogaus teisių aspektai; 

22. pažymi, kad ES gina neiškreiptos rinkos ekonomiką, taip pat atvirą, vertybėmis ir 

taisyklėmis grindžiamą bei sąžiningą prekybą; dar kartą reiškia paramą Komisijos 

strategijai, kuria reaguojama į dabartinę Jungtinių Valstijų prekybos politiką, tuo pačiu 

metu paisant daugiašalės prekybos sistemos taisyklių; ragina visas ES valstybes nares 

būti vieningas ir ragina Komisiją parengti bendrą požiūrį į tai, kaip spręsti šią padėtį; 

pabrėžia, svarbu išsaugoti ES valstybių narių vienybę šiuo klausimu, nes parodyta, kad 

bendri ES veiksmai pagal bendrą prekybos politiką ir ES muitų sąjungą tarptautiniu 

lygmeniu, taip pat palaikant dvišalius santykius su JAV, yra daug veiksmingesni nei bet 

kokios iniciatyvos, kurių imasi atskiros valstybės narės; pakartoja, kad ES yra 

pasirengusi bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis dėl abiem šalims svarbių 

prekybos klausimų laikantis daugiašalės prekybos sistemos taisyklių; 

23. apgailestauja dėl Prezidento D. Trumpo sprendimo, kad JAV turi pasitraukti iš Bendro 

visapusiško veiksmų plano (BVVP), ir dėl poveikio, kurį šis sprendimas turės ES 

įmonėms Irane; pritaria visoms ES pastangoms, kuriomis siekiama apsaugoti Irane 

investuojančių ES įmonių interesus, visų pirma Komisijos sprendimui pradėti taikyti 

blokavimo statutą, taip parodant ES įsipareigojimą BVVP; mano, kad toks pats statutas 

galėtų būti naudojamas, kai tai taikytina; 

24. ragina ES ir JAV stiprinti bendradarbiavimą ir pastangas siekiant įgyvendinti ir plėsti 

įmonių išsamaus patikrinimo sistemas, kad tarptautiniu mastu būtų sustiprinta žmogaus 

teisių apsauga, be kita ko, prekybos naudingosiomis iškasenomis ir metalais iš 

konfliktinių zonų srityje; 

25. apgailestauja dėl JAV pasyvumo aplinkos apsaugos klausimais; atsižvelgdamas į tai ir 

turėdamas mintyje, kad JAV yra didžiausia dramblių medžioklės trofėjų importuotoja, 

apgailestauja dėl Prezidento D. Trumpo sprendimo panaikinti tokių trofėjų importo iš 

tam tikrų Afrikos šalių, įskaitant Zimbabvę ir Zambiją, apribojimus; 

26. ragina ES ir JAV tęsti ir stiprinti transatlantinį parlamentinį bendradarbiavimą, kuris 

turėtų sudaryti sąlygas sukurti geresnę ir platesnę politinę sistemą, kurioje būtų 

tobulinami ES ir JAV prekybos ir investicijų ryšiai; 

27. reiškia susirūpinimą dėl to, kad JAV ir Kinija gali sudaryti susitarimą, kuris nebūtų 

visiškai suderinamas su PPO taisyklėmis, dėl to galėtų būti pakenkta mūsų interesams ir 

padaryta žala transatlantiniams prekybos santykiams; todėl primygtinai tvirtina, kad 

reikia sudaryti bendresnį susitarimą su pagrindiniais prekybos partneriais, su kuriais 

mus sieja bendri interesai pasauliniu lygmeniu. 
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