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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka 2017. gadā ASV bija lielākais ES eksporta tirgus un otrais lielākais avots ES 

importam; norāda, ka starp ES un ASV pastāv tirdzniecības deficīta un pārpalikuma 

atšķirības preču, pakalpojumu tirdzniecībā, digitālajā tirdzniecībā un ārvalstu tiešajos 

ieguldījumos; uzsver, ka ES un ASV tirdzniecības un ieguldījumu attiecības, kas ir 

lielākās pasaules mēroga tirdzniecības un ieguldījumu attiecības un kuru pamatā 

vienmēr ir bijušas kopīgas vērtības, ir viens no svarīgākajiem globālās ekonomiskās 

izaugsmes, tirdzniecības un labklājības virzītājspēkiem; turklāt norāda, ka ES ar ASV ir 

pozitīvs tirdzniecības saldo USD 147 miljardu apmērā; norāda, ka ES uzņēmumi ASV 

nodarbina 4,3 miljonus darba ņēmēju; 

2. uzsver, ka ES un ASV ir divi galvenie dalībnieki globalizētā pasaulē, kas mainās 

nepieredzēti ātri un intensīvi, un ka, ņemot vērā kopīgās problēmas, ES un ASV ir 

kopīgas intereses sadarboties un koordinēt tirdzniecības politikas jautājumus, lai veidotu 

turpmāko daudzpusējās tirdzniecības sistēmu un globālus standartus; 

3. atkārto savu atbalstu PTO lomai daudzpusējā sistēmā, kas ir labākais risinājums, kā 

nodrošināt atvērtu, godīgu un uz noteikumiem pamatotu sistēmu, kurā ņemtas vērā un 

līdzsvarotas tās dalībnieku daudzās atšķirīgās intereses; atkārtoti pauž atbalstu 

daudzpusējas tirdzniecības sistēmas turpmākai nostiprināšanai; atbalsta Komisijas 

veikto darbu nolūkā turpināt sadarbību ar ASV, lai rastu kopēju pozitīvu atbildi 

pašreizējām institucionālajām un sistēmiskajām problēmām; 

4. uzsver PTO lomu ar tirdzniecību saistīto strīdu izšķiršanā; aicina visus PTO locekļus 

nodrošināt pareizu PTO strīdu izšķiršanas mehānisma darbību; šajā sakarībā pauž 

nožēlu, ka Amerikas Savienotās Valstis bloķēja jaunās kandidatūras, lai aizpildītu 

vakances Apelācijas institūcijā, kas pat apdraud PTO strīdu izšķiršanas sistēmas 

darbību; aicina Komisiju un visas PTO dalībvalstis izpētīt veidus, kā pārvarēt šo 

strupceļu attiecībā uz tiesnešu atjaunošanu PTO Apelācijas institūcijā un vajadzības 

gadījumā reformēt strīdu izšķiršanas sistēmu; uzskata, ka šādu reformu mērķis varētu 

būt nodrošināt maksimālu efektivitāti un sistēmas neatkarību, vienlaikus saglabājot 

konsekvenci attiecībā uz vērtībām un vispārējo pieeju, kuras ES ir pastāvīgi aizstāvējusi 

kopš PTO izveides, proti, brīvu un godīgu tirdzniecību pasaules mērogā, ievērojot 

tiesiskumu, un nepieciešamību visām PTO dalībvalstīm ievērot visas PTO saistības; 

5. paužot nožēlu par PTO 11. Ministru konferences (MC11) rezultātu trūkumu, tomēr 

atzinīgi vērtē ASV, ES un Japānas parakstīto kopīgo paziņojumu par apņemšanos 

izskaust negodīgu protekcionistisku un tirgu kropļojošu praksi, kas tika uzsvērts arī 

2017. gada jūlija G20 paziņojumā; aicina turpināt sadarboties ar ASV un Japānu šajā 

jomā, lai novērstu negodīgas tirdzniecības praksi, piemēram, diskrimināciju, ierobežotu 

piekļuvi tirgum, dempingu un subsīdijas; 

6. aicina Komisiju izveidot ar ASV un citiem PTO locekļiem darba plānu, lai izskaustu 

kropļojošas subsīdijas kokvilnas nozarē un zivsaimniecības nozarē (īpaši saistībā ar 

nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN) zveju); aicina sadarboties, lai panāktu 
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progresu, īstenojot daudzpusējo programmu par tādiem jauniem jautājumiem kā e-

komercija, digitālā tirdzniecība, tostarp digitālā attīstība, ieguldījumu veicināšana, 

tirdzniecība un vide, kā arī tirdzniecība un dzimums, un attīstītu specifiskas politikas, 

kas sekmētu mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) iesaistīšanos 

globālajā ekonomikā; 

7. aicina ES un ASV veicināt sadarbību starptautiskajā līmenī, lai stiprinātu starptautiskos 

nolīgumus publiskā iepirkuma jomā, jo īpaši nolīgumu par valsts iepirkumu (GPA); 

8. aicina Komisiju sākt dialogu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai atsāktu sarunas par 

daudzpusēju vides preču nolīgumu (EGA) un pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA); 

9. aicina ES un ASV apvienot resursus, lai apkarotu negodīgu tirdzniecības politiku un 

praksi, vienlaikus ievērojot daudzpusējus noteikumus un PTO strīdu izšķiršanas procesu 

un izvairoties no vienpusējām darbībām, jo tās kaitē visām globālām vērtību ķēdēm, 

kurās darbojas ES uzņēmumi; pauž dziļu nožēlu par starptautiskās tirdzniecības 

sistēmas nenoteiktību, kuru radīja ASV instrumentu un politikas mehānismu 

izmantošana (piemēram, 1962. gada likuma 232. iedaļu un 1974. gada likuma 

301. iedaļu), kas tika izveidoti pirms PTO un tās strīdu izšķiršanas sistēmas radīšanas; 

šajā sakarībā norāda, ka ASV lēmumu piemērot tērauda un alumīnija tarifus saskaņā ar 

232. iedaļu nevar pamatot ar valsts drošības apsvērumiem, un aicina ASV piešķirt ES 

un citiem sabiedrotajiem pilnīgu un pastāvīgu atbrīvojumu no šiem pasākumiem; aicina 

Komisiju stingri reaģēt, ja šos tarifus izmanto kā veidu, lai ierobežotu ES eksportu; 

turklāt uzsver, ka nekādas sankcijas, ko var pieņemt ASV pretpasākumu veidā attiecībā 

uz Eiropas precēm pēc Atbilstības apelācijas institūcijas ziņojuma publicēšanas saistībā 

ar ASV sūdzību pret ES par pasākumiem, kas ietekmē tirdzniecību ar lieliem civilās 

aviācijas gaisa kuģiem, nebūtu likumīgas, jo 204 no 218 ASV iesniegtajām sūdzībām 

PTO ir noraidījusi, un joprojām ir paredzēts vēl viens ziņojums attiecībā uz saistīto lietu 

pret ASV nelegālajām subsīdijām; 

10. pieņem zināšanai divpusējo sadarbību starp ES un ASV attiecībā uz plašu regulatīvu 

jautājumu klāstu, ko pierāda nesen noslēgtais divpusējais nolīgums par prudenciālās 

uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu vai 

savstarpējās atzīšanas nolīgums par zāļu ražotāju inspekciju atzīšanu; aicina Komisiju 

un Padomi pilnībā respektēt Eiropas Parlamenta lomu šajā procesā; 

11. uzsver, cik izšķiroša nozīme ir intelektuālajam īpašumam attiecībā uz ES un ASV 

tautsaimniecību; aicina abas puses atbalstīt pētniecību un inovāciju abās Atlantijas 

okeāna pusēs, garantējot augstu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni, kā arī 

nodrošināt, ka tie, kas rada augstas kvalitātes inovatīvus produktus, var turpināt to darīt; 

12. aicina ES un ASV uzlabot tirgus pieejamību MVU, kas eksportē uz ASV un ES, 

palielinot pārredzamību attiecībā uz esošajiem noteikumiem un tirgus atvēršanu abās 

Atlantijas okeāna pusēs, piemēram, izmantojot MVU paredzētu portālu; 

13. uzsver, cik nozīmīgs ES MVU ir ASV tirgus; aicina ES un ASV risināt nesamērīgi lielo 

ietekmi uz MVU, kuru rada tarifu un ar tarifiem nesaistīti tirdzniecības šķēršļi un 

tehniski šķēršļi abās Atlantijas okeāna pusēs, ietverot ne tikai tarifu samazināšanu, bet 

arī muitas procedūru vienkāršošanu un iespējamus jaunus mehānismus, kuru mērķis ir 
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palīdzēt MVU apmainīties ar pieredzi un labāko praksi, kas gūta, pērkot un pārdodot ES 

un ASV tirgos; 

14. aicina ES un ASV divpusējās sadarbības ietvaros atturēties no nodokļu konkurences 

starp ES un ASV, jo tas vienīgi samazinās ieguldījumus abu pušu ekonomikā; 

15. aicina ES un ASV vienoties par kopīgu digitālās tirdzniecības pamatu, ievērojot katras 

puses spēkā esošo tiesisko regulējumu un nolīgumus, kā ar tiesību aktus datu 

aizsardzības jomā un datu privātuma noteikumus, kas jo īpaši attiecas uz pakalpojumu 

nozari; šajā sakarībā uzsver, ka ES un ASV vajadzētu strādāt kopā, lai mudinātu trešās 

valstis pieņemt augstus datu aizsardzības standartus; 

16. aicina ES un ASV pastiprināt sadarbību klimata pārmaiņu jomā; aicina ES un ASV 

izmantot pašreizējās un turpmākās tirdzniecības sarunas visos līmeņos, lai nodrošinātu, 

ka tiek piemēroti starptautiski atzīti standarti, piemēram, Parīzes nolīgums, nolūkā 

veicināt tirdzniecību ar videi nekaitīgām precēm, tostarp tehnoloģijām, kā arī ar mērķi 

nodrošināt globālu enerģētikas pārkārtošanu, paredzot skaidru un saskaņotu programmu 

starptautiskās tirdzniecības jomā, lai aizsargātu vidi un radītu jaunas iespējas 

nodarbinātībai un izaugsmei; 

17. uzskata, ka potenciāli jaunā ES un ASV tirdzniecības un ieguldījumu attiecību nolīguma 

sarunas nevar noritēt ne spiediena, ne arī apdraudējuma gaisotnē un ka ES interesēs ir 

tikai plašs, vērienīgs, līdzsvarots un visaptverošs nolīgums, kas aptver visas 

tirdzniecības jomas; šajā sakarībā norāda, ka varētu būt lietderīga konkrēta un pastāvīga 

regulatīvās un konsultēšanās sadarbības mehānisma iespējama izveide; aicina Komisiju 

atsākt sarunas ar ASV pareizos apstākļos;  

18. uzsver, ka tirdzniecības plūsmas arvien vairāk prasa jaunus, ātrākus un drošākus 

paņēmienus, pārvietojot preces un pakalpojumus pāri robežām; aicina ES un ASV kā 

galvenos tirdzniecības partnerus sadarboties ar tirdzniecību saistītu digitālo tehnoloģiju 

risinājumu izstrādē tirdzniecības veicināšanai; 

19. atgādina, cik svarīgs ir ES un ASV dialogs un sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā; 

atzīst, ka ES un ASV centieni pētniecības un inovācijas jomā ir būtisks zināšanu un 

ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks, un atbalsta ES un ASV zinātnes un tehnoloģijas 

nolīguma turpināšanu un paplašināšanu pēc 2018. gada, lai sekmētu pētniecību, 

inovāciju un jaunas ienākošās tehnoloģijas, aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības un 

radītu vairāk un labākas darba vietas, ilgtspējīgu tirdzniecību un iekļaujošu izaugsmi; 

20. piekrīt ASV bažām par globālo tērauda ražošanas jaudas pārpalikumu; vienlaikus pauž 

nožēlu, ka vienpusēji, ar PTO nesaderīgi pasākumi tikai apdraudēs uz noteikumiem 

balstītas tirdzniecības kārtības integritāti; uzsver, ka pat pastāvīgs ES atbrīvojums no 

ASV tarifiem nevar padarīt šo rīcību leģitīmu; aicina Komisiju sadarboties ar ASV, lai 

stiprinātu centienus, apkarojot tērauda ražošanas jaudas pārpalikumu, G20 globālā 

foruma ietvaros, lai izmantotu milzīgo potenciālu, ko sniedz daudzpusēja rīcība. 

atkārtoti pauž pārliecību, ka kopīga un saskaņota rīcība uz noteikumiem balstītas 

tirdzniecības sistēmas ietvaros ir labākais veids, kā risināt šādas pasaules mēroga 

problēmas;  

21. atkārto, cik svarīgi ir, lai ES un ASV koordinēti un konstruktīvi modernizētu PTO ar 
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mērķi padarīt to efektīvāku, pārredzamāku un atbildīgāku, kā arī, lai nodrošinātu, ka, 

izstrādājot starptautiskās tirdzniecības noteikumus un politiku, tajā pienācīgi tiktu 

integrēti dzimuma līdztiesības, sociālās jomas, vides un cilvēktiesību aspekti; 

22. atgādina, ka ES iestājas par neizkropļotu tirgus ekonomiku, kā arī atvērtu, uz vērtībām 

un noteikumiem balstītu un godīgu tirdzniecību; atkārto savu atbalstu Komisijas 

stratēģijai, lai reaģētu uz Amerikas Savienoto Valstu pašreizējo tirdzniecības politiku, 

vienlaikus ievērojot tiesību normas, kas attiecas uz daudzpusējo tirdzniecības sistēmu; 

aicina panākt vienotību visās ES dalībvalstīs un aicina Komisiju izstrādāt kopīgu pieeju, 

lai risinātu šo situāciju; uzsver to, cik svarīgi šajā sakarībā ir saglabāt ES dalībvalstu 

vienotību, tā kā ir pierādījies, ka ES kopīgā rīcība kopējās tirdzniecības politikas  un ES 

muitas savienības ietvaros starptautiskā līmenī, kā arī divpusēji starp ES un ASV, ir 

daudz efektīvāka nekā jebkura atsevišķas dalībvalsts iniciatīva; atgādina, ka ES ir 

gatava sadarboties ar Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpēji interesējošiem 

jautājumiem, kas saistīti ar tirdzniecību, ievērojot daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 

noteikumus; 

23. pauž nožēlu par prezidenta D. Trampa lēmumu par ASV izstāšanos no Kopīgā 

visaptverošā rīcības plāna (KVRP) un šā lēmuma ietekmi uz ES uzņēmumiem, kuri veic 

uzņēmējdarbību Irānā; atbalsta visus ES centienus, kuru mērķis ir sargāt to ES 

uzņēmumu intereses Irānā, kuri veic šajā valstī ieguldījumus, jo īpaši Komisijas 

lēmumu aktivizēt bloķēšanai paredzētos tiesību aktus, kas parāda ES apņemšanos 

īstenot KVRP; uzskata, ka vienus un tos pašus bloķēšanas tiesību aktus varētu izmantot 

visur, kur tas ir lietderīgi; 

24. aicina ES un ASV pastiprināt sadarbību un centienus, lai īstenotu un paplašinātu 

pienācīgas uzņēmumiem paredzētas pārbaudes sistēmas nolūkā stiprināt cilvēktiesību 

aizsardzību starptautiskā mērogā, tostarp tirdzniecības nozarē ar derīgajiem izrakteņiem 

un metāliem no konfliktu skartām teritorijām; 

25. pauž nožēlu par to, ka ASV ir nolēmusi neiesaistīties vides aizsardzības jautājumu 

risināšanā; šajā sakarībā pauž nožēlu par priekšsēdētāja D. Trampa lēmumu, ņemot vērā 

to, ka ASV ir lielākais ziloņu medību trofeju importētājs, atcelt aizliegumu šādu trofeju 

importam no dažām Āfrikas valstīm, tostarp no Zimbabves un Zambijas; 

26. aicina ES un ASV turpināt un stiprināt transatlantisko parlamentāro sadarbību, kuras 

rezultātā būtu jāpanāk ciešāks un plašāks politiskais satvars nolūkā uzlabot tirdzniecības 

un ieguldījumu saites starp ES un ASV; 

27. pauž bažas, ka ASV un Ķīna varētu panākt vienošanos, kas nebūtu pilnībā saderīga ar 

PTO un kas arī varētu apdraudēt Savienības intereses, rezultātā radot sarežģījumus 

transatlantiskajās tirdzniecības attiecībās; tādēļ uzstāj, ka ir nepieciešams iesaistīties 

globālākā nolīgumā ar galvenajiem tirdzniecības partneriem, ar kuriem Savienībai ir 

kopējas intereses visas pasaules līmenī. 
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