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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Austrumu partnerība (AP) ir nozīmīgs ES kaimiņattiecību politikas elements 
un ka tās mērķis ir panākt, ka notiek politiskas tikšanās, nodrošināt tālāku ekonomisko 
integrāciju un izveidot platformu kopīgu problēmu risināšanai;

2. uzsver, ka Austrumu partnerība piedāvā stabilu satvaru daudzpusējai un divpusējai 
sadarbībai;

3. atgādina, ka Parlamenta mērķis ir pastiprināt AP valstu ekonomisko integrāciju un ka 
kopējais mērķis joprojām ir veidot un izmantot papildu iespējas, ko paver tirgus, 
piemēram, uzņēmējdarbības attīstībā, lielākā savienotībā un digitālajā ekonomikā; 
aicina AP valstis finansēt nepieciešamās reformas un vēl vairāk padziļināt attiecības ar 
ES;

4. apzinās, ka AP valstīm kopīgas problēmas ir augsts korupcijas līmenis, krāpšana 
banku nozarē, oligarhu ietekme, ēnu ekonomika un slikta pārvaldība; aicina AP valstis 
uzlabot tiesiskumu, novērst šīs problēmas un apkarot nelikumīgu tirdzniecību;

5. uzsver padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA), visaptverošu 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, kā arī partnerības un sadarbības nolīgumu 
starp AP valstīm un ES nozīmi un to, cik svarīgi ir tos īstenot pilnībā; aicina ES 
atbalstīt to īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un atbalstītu ekonomikas reformas, kā arī nozīmīgas reformas 
banku un finanšu nozarē, kuru mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; mudina ES nodrošināt, ka 
DCFTA nav pretrunā klimata mērķiem un iniciatīvām, kas ir daļa no Eiropas zaļā 
kursa;

6. uzsver, cik svarīgs ieguldījums kaimiņvalstu stabilizācijā ir tāda ES makrofinansiālā 
palīdzība, kuras saņemšanai izvirzīti nosacījumi, un sagaida, ka kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā tiks nodrošināta šādas 
palīdzības turpinātība.


