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12.3.2019 B8-0163/1

Grozījums Nr. 1
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā Donalda Trampa 
administrācija ir sākusi līdzīgā veidā 
izskatīt arī jautājumu par mehānisko 
transportlīdzekļu un automobiļu detaļu 
importu, kas var novest pie augstāku 
importa tarifu piemērošanas šīm ES 
precēm; tā kā ir paredzēts publicēt ASV 
Tirdzniecības departamenta ziņojumu par 
to, vai ASV valsts drošības apsvērumu dēļ 
būtu jāpieņem importa ierobežojumi 
automobiļiem;

H. tā kā Donalda Trampa 
administrācija ir sākusi līdzīgā veidā 
izskatīt arī jautājumu par mehānisko 
transportlīdzekļu un automobiļu detaļu 
importu, kā arī par titāna sūkļu importu, 
ko izmanto, ražojot militārās aviācijas 
gaisa kuģus, satelītus, būtisku 
infrastruktūru un biomedicīniskas ierīces, 
kas var novest pie augstāku importa tarifu 
piemērošanas šīm ES precēm; 

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/2

Grozījums Nr. 2
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka ES nebūtu 
jāiesaistās sarunās ar ASV draudu 
iespaidā; tomēr norāda, ka ir ļoti svarīgi, 
lai ieteikumi uzsākt sarunas par PTO 
noteikumiem atbilstīgu nolīgumu tiktu 
ievēroti un pilnībā īstenoti saistībās, par 
kurām ES un ASV vienojās savā kopīgajā 
paziņojumā;

2. atbalsta Komisijas nostāju 
neiesaistīties sarunās ar ASV draudu 
iespaidā; tāpēc ir pārsteigts par to, ka 
Komisija iesaka uzsākt sarunas par PTO 
prasībām atbilstošu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/3

Grozījums Nr. 3
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti norāda, ka ne ES, ne 
ASV sarunu norādēs nav paredzēts atsākt 
sarunas par TTIP; uzskata, ka ierobežots 
nolīgums ar ASV par tarifu atcelšanu 
attiecībā uz rūpniecības precēm, iekļaujot 
automobiļus un ņemot vērā ES 
rūpniecības īpašās prasības par 
atšķirīgajām enerģētikas un regulatīvajām 
izmaksām, kā arī atbilstības novērtēšanas 
nolīgums, ar kuru nemaina ES standartus 
un noteikumus, varētu būt pamats tam, lai 
varētu uzsākt jaunu sadarbības procesu 
nolūkā strādāt pie savstarpēji izdevīgām 
tirdzniecības attiecībām un tādējādi 
mazināt pašreizējo spriedzi tirdzniecības 
attiecībās; uzsver, ka jebkuram šādam 
nolīgumam ir jābūt pilnībā saderīgam ar 
PTO paredzētajiem noteikumiem un 
pienākumiem, tostarp VVTT XXIV pantu; 
norāda, ka Komisijas ieteikumus par 
sarunu uzsākšanu nebūtu jāuzskata par 
signālu, ka tā ir gatava atkāpties no 
pašreizējās, stratēģijā “Tirdzniecība 
visiem” izklāstītās, tirdzniecības un 
investīciju politikas;

6. uzskata, ka ierobežots nolīgums ar 
ASV par tarifu atcelšanu attiecībā uz 
rūpniecības precēm atkāpjas no Komisijas 
visaptverošās stratēģijas “Tirdzniecība 
visiem”, kas ietver arī izpildāmus darba 
un vides standartus, un ka pastāv risks, ka 
tas neatbilst VVTT XXIV pantam, ja tajā 
neiekļauj autobūves nozari; pieņem 
zināšanai Komisijas nostāju par to, ka 
pastāv īpaši apstākļi, ar kuriem pamatot 
šādu pieeju;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/4

Grozījums Nr. 4
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka tirdzniecības un 
atbilstības novērtēšanas nolīguma 
noslēgšana ar ASV šajos apstākļos 
neatbilstu vispārējiem principiem, saskaņā 
ar kuriem slēdzami ES tirdzniecības 
nolīgumi; tomēr uzskata, ka šajos 
izņēmuma apstākļos, uzsākot sarunas par 
tādu ierobežotu tirdzniecības nolīgumu ar 
ASV, kurā būtu novilktas skaidras sarkanās 
līnijas, varētu būt iespējams panākt 
rezultātu, kas būtu Eiropas iedzīvotāju, 
sabiedrību un uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
interesēs, lai, palīdzot pārvarēt pašreizējo 
strupceļu tirdzniecības attiecībās, radītu 
ekonomisko izaugsmi un labvēlīgāku 
klimatu abu partneru starpā, kas varētu 
palīdzēt kopīgi risināt globālus 
izaicinājumus, tostarp PTO reformu, bet 
šādas sarunas var būt sekmīgas un atbilst 
uz vērtībām balstītai ES tirdzniecības 
politikai tikai tad, ja tiek izpildīti šādi 
obligātie nosacījumi:
(1) pirms nolīguma noslēgšanas tiek 
atcelti tarifi, kas noteikti Eiropas 
Savienības izcelsmes tēraudam un 
alumīnijam, pamatojoties uz 1962. gada 
Tirdzniecības paplašināšanas likuma 
232. iedaļu;

(2) tiek īstenots visaptverošs 
apspriešanās process ar pilsonisko 

12. uzskata, ka sarunas par 
tirdzniecības nolīgumu ar ASV šajos 
apstākļos neatbilstu vispārējiem 
principiem, saskaņā ar kuriem slēdzami ES 
tirdzniecības nolīgumi; tomēr uzskata, ka 
šajos izņēmuma apstākļos sarunas par tādu 
ierobežotu tirdzniecības nolīgumu ar ASV, 
kurā būtu novilktas skaidras sarkanās 
līnijas, varētu būt Eiropas iedzīvotāju un 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, interesēs, jo tās 
varētu palīdzēt pārvarēt pašreizējo 
strupceļu tirdzniecības attiecībās, bet šādas 
sarunas var būt sekmīgas un atbilst uz 
vērtībām balstītai ES tirdzniecības politikai 
tikai tad, ja tiek izpildīti šādi obligātie 
priekšnosacījumi:
(1) pirms sarunu sākšanas tiek atcelti 
tarifi tēraudam un alumīnijam un atsaukti 
draudi piemērot tarifus automobiļiem, 
automobiļu rezerves daļām un citiem 
ražojumiem;

(2) tiek īstenots visaptverošs 
apspriešanās process ar pilsonisko 
sabiedrību un veikts ierosinātā nolīguma 
ietekmes novērtējums, izvērtējot arī tā 
iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām 
atbilstīgi no Parīzes nolīguma un citiem 
starptautiskajiem vides nolīgumiem 
izrietošajām saistībām;
(3) tiek izteikta skaidra apņemšanās 
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sabiedrību un veikts ierosinātā nolīguma 
ietekmes novērtējums, kā arī tiek ņemti 
vērā šajā jomā jau veiktie ietekmes 
novērtējumi un pētījumi;

sarunās apspriest automobiļus un 
automobiļu rezerves daļas un pienācīgi 
ņemt vērā Eiropas zivsaimniecības 
nozares īpašās prasības;
(4) tiek izteikta skaidra apņemšanās 
sarunās neapspriest lauksaimniecības 
nozari;
(5) tiek paredzēta lielāka skaidrība par 
to, kā sarunās tiks risināts jautājums par 
izcelsmes noteikumiem;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/5

Grozījums Nr. 5
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. tāpēc aicina Padomi, kad tā 
pieņems sarunu norādes, ņemt vērā tālāk 
minētos apsvērumus un nodrošināt:
– to, ka ES sarunu mandātā tiek 
paredzēta skaidra apņemšanās sarunās 
iekļaut automobiļus un automobiļu 
rezerves daļas,
– lielāku skaidrību par to, kā 
sarunās tiks risināts jautājums par 
izcelsmes noteikumiem,
– lauksaimniecības izslēgšanu no 
sarunās apspriežamo tematu klāsta,
– to, ka sarunu mandātā tiek 
iekļauta apturēšanas klauzula, kuru 
izmanto gadījumā, ja sarunu laikā vai 
pirms to sākuma ASV piemēro ES precēm 
papildu tarifus vai citus tirdzniecību 
ierobežojošus pasākumus, pamatojoties 
vai nu uz 1962. gada Tirdzniecības 
paplašināšanas likuma 232. iedaļu, 
1974. gada Tirdzniecības likuma 
301. iedaļu vai jebkuru citu līdzīgu ASV 
tiesību aktu;

13. Tāpēc aicina Padomi neapstiprināt 
sarunu norādes to pašreizējā veidolā;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/6

Grozījums Nr. 6
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0163/2019
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā
par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 13.a aicina Padomi, pirms tā pieņem 
jaunu mandātu attiecībā uz tirdzniecības 
sarunām starp ES un ASV, atsaukt 
sarunu norādes transatlantiskajai 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerībai 
(TTIP) ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm;

Or. en


