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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. nosaka tirdzniecības politiku kā stratēģisku ģeopolitisku instrumentu transatlantiskajai 
programmai; uzsver nepieciešamību noteikt vienotas darbības, kuru pamatā ir kopīgas 
intereses un vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas 
atveseļošanu; uzsver, ka šādas programmas prioritātēm vajadzētu būt „darba ņēmēji 
un darba algas” un noturīgākas un atbildīgākas piegādes ķēdes;

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV atgriešanos 
Parīzes nolīgumā, PTO tarifa kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing uzņēmumu tarifu 
pagaidu apturēšanu;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā mudina 
abas puses atrisināt divpusējus strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji pieņemtos 
tirdzniecības pasākumus un turpmāk atturēties no šādu pasākumu pieņemšanas; 
mudina atcelt 232. sadaļā noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; aicina rast ātru un 
ilgstošu risinājumu attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO reformas norisēs, tostarp atjaunot Apelācijas 
institūciju, reglamentēt veselības produktu tirdzniecību, noteikt vērienīgu vides 
programmu un vienoties par konkrētiem rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12); mudina abas puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un cilvēktiesību problēmām;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES intereses un 
reaģēt uz ASV nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām sankcijām un noteiktajiem 
tirgus šķēršļiem;

7. mudina abas puses rast satvaru kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas vienošanās; aicina 
veidot spēcīgāku regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar Tirdzniecības un 
tehnoloģiju padomes starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā uz kritiski svarīgām 
tehnoloģijām, oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem un globālajiem 
nodokļiem.


