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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas 
Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm 
iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta 
pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no 
dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par 
paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas 
Savienības produktiem (2014) 
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10681/2019),

– ņemot vērā projektu nolīgumam ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas 
Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, 
kas minēta pārskatītajā Saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas 
iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par 
paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas 
Savienības produktiem (2014) (10678/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0107/2019),

– ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par ES un ASV attiecību stāvokli1,

– ņemot vērā kopīgo 2018. gada 25. jūlija ASV un Eiropas Savienības paziņojumu pēc 
Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera vizītes Baltajā namā2,

– ņemot vērā progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots ES un ASV 2018. gada 25. jūlija 
kopīgais paziņojums3,

– ņemot vērā Parlamenta ... normatīvo rezolūciju4,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā ES un ASV veido lielāko divpusējās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību 
pasaulē, tām ir visintegrētākās ekonomiskās attiecības pasaulē un ir kopīgas nozīmīgas 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0342.
2 https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_lv.htm
3 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
4 

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_lv.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
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vērtības un ekonomiskās intereses, neraugoties uz pašreizējo tirdzniecības spriedzi; 

B. tā kā 2009. gadā ES un ASV noslēdza saprašanās memorandu (pārskatīts 2014. gadā5), 
paredzot pagaidu risinājumu ieilgušajam strīdam Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
(PTO) attiecībā uz pasākumiem, ko ES 1989. gadā noteica tādam ASV gaļas eksportam, 
kas satur mākslīgus liellopu augšanu veicinošus hormonus6; tā kā saprašanās 
memorandā tika noteikta tarifa likmes kvota 45 000 tonnu apmērā liellopu gaļai, kas 
nav apstrādāta ar hormoniem, attiecinot šo kvotu uz visiem kvalificētajiem 
piegādātājiem no PTO dalībvalstīm;

C. tā kā 2019. gadā Komisija veda sarunas par jaunu tarifa likmes kvotu piešķiršanu ASV 
(35 000 tonnas ASV no kopējā 45 000 tonnu apjoma), citiem piegādātājiem (Austrālijai, 
Urugvajai un Argentīnai) piekrītot kopīgi izmantot pārējo kvotas daļu;

D. tā kā šis nolīgums ir jāskata, ņemot vērā ES un ASV tirdzniecības attiecību saspīlējuma 
mazināšanos, par ko tika panākta vienošanās 2018. gada 25. jūlija kopīgajā ASV un ES 
paziņojumā;

E. tā kā ASV, atsaucoties uz valsts drošības apsvērumiem, 2018. gada martā noteica 
papildu tarifus tērauda un alumīnija importam un draud piemērot līdzīgus tarifus 
attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un automobiļu detaļu importu no ES (saskaņā 
ar ASV 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas akta 232. pantu);

F. tā kā ES PTO apstrīd to, ka ASV piemēro Spānijas olīvām kompensācijas un 
antidempinga maksājumus7;

G. tā kā ASV, pamatojoties uz 2019. gada 2. oktobrī izplatīto PTO šķīrējtiesas lēmumu8, 
atbildot uz nelikumīgām ES subsīdijām gaisa kuģu ražotājam Airbus, paziņoja par savu 
vēlmi noteikt tarifus 7,5 miljardu USD vērtībā importam no ES arī lauksaimniecības un 
rūpniecības precēm, ne tikai gaisa kuģiem,

1. atzinīgi vērtē šo nolīgumu ar ASV par tarifa likmes kvotas daļas piešķiršanu augstas 
kvalitātes liellopu gaļai, kas ir ilgstoša tirdzniecības strīda risinājums un pozitīvs 
piemērs sarunu ceļā panāktam risinājumam starp ES un ASV;

2. atzinīgi vērtē un atzīst to, ka, lai gan joprojām nav skaidrs, vai ir paredzētas 
kompensācijas, citas PTO dalībvalstis, kas eksportē liellopu gaļu uz ES, piekrita 
atbalstīt šo nolīgumu, piekrītot, ka lielākā daļa kvotas tiks piešķirta ASV;

3. norāda, ka nolīgums neietekmē pašreizējo liellopu gaļas tirgus piekļuves līmeni ES 

5 Pārskatīts Saprašanās memorands ar Amerikas Savienotajām Valstīm par tādas liellopu gaļas importu, kas 
iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par palielinātām muitas 
nodevām, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem
OV C 27, 30.1.2014., 2. lpp.
6 Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu 2014. gada 17. aprīļa kopīgais paziņojums par pasākumiem 
attiecībā uz gaļu un gaļas produktiem (hormoni) (WT/DS26/29).
7 Kompensācijas un antidempinga maksājumi, ko piemēro gatavajām olīvām no Spānijas. Eiropas Savienības 
pieprasījums izveidot ekspertu grupu (2019. gada 17. maijs) (WT/DS577/3).
8 Eiropas Kopiena un dažas dalībvalstis – pasākumi, kas ietekmē tirdzniecību ar lieliem civilās
aviācijas gaisa kuģiem — Amerikas Savienoto Valstu 2019. gada 4. oktobra regresa tiesības saskaņā ar SKP 
nolīguma 7. panta 9. punktu un Vienošanās par strīdu izšķiršanu 22. panta 7. punktu (WT/DS316/42).
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tirgum; 

4. uzsver, ka ir svarīgi sarunu ceļā atrast tādus risinājumus kā šis nolīgums, lai mazinātu 
tirdzniecības spriedzi starp ES un ASV;

5. ņem vērā, ka kopīgā paziņojuma īstenošanā nav panākta virzība, taču ES īsteno tajā 
noteiktos mērķus mazināt tirdzniecības spriedzi;

6. aicina ASV sadarboties ar ES par taisnīgu un līdzsvarotu risinājumu mūsu attiecīgajām 
gaisa kuģu nozarēm, lai novērstu pretpasākumu savstarpējo piemērošanu saistībā ar 
ilgstošo strīdu par Airbus/Boeing;

7. aicina ASV atcelt papildu tarifus tēraudam un alumīnijam, kā arī olīvām un atsaukt 
draudus piemērot līdzīgus tarifus automašīnām un automašīnu detaļām;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem un Amerikas Savienoto Valstu valdībai.


