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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 

nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju 

izstrādājumiem (ITN) veidā 

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06925/2016), 

– ņemot vērā 2015. gada 16. decembra PTO Ministru deklarāciju par tirdzniecības 

paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (06926/2016), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunkta v) punktu (C8-0141/2016), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, 

kā arī 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0186/2016), 

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem un Pasaules Tirdzniecības organizācijai. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Pirmais Informācijas tehnoloģijas nolīgums tika noslēgts 1996. gada decembrī Singapūras 

Ministru konferencē un stājās spēkā 1997. gadā. Lai arī to noslēdza tikai 29 PTO dalībvalstis, 

patlaban ITN ir pievienojušies 82 dalībnieki. 

ITN paredz, ka ikviens dalībnieks visiem informācijas tehnoloģiju (IT) izstrādājumiem, uz 

kuriem tas attiecas, atceļ muitas nodokļus un apņemas tos noteikt nulles apmērā atbilstoši 

vislielākās labvēlības režīmam. ITN aptver ap 200 tarifa pozīciju, ieskaitot datorus, telefonus, 

kā arī izejmateriālus, sastāvdaļas un iekārtas IT preču ražošanai. Beznodokļu režīmam, ko 

piešķīruši ITN dalībnieki, ir bijusi liela nozīme grandiozajā tirdzniecības attīstībā un 

paplašināšanā, kas IT nozarē notikusi pēdējos nepilnajos 20 gados, kopš tiek piemērots ITN. 

Tirdzniecības vērtība šajā nozarē ir četrkāršojusies. Tomēr šajā laikā tehnoloģiskais progress 

ir radikāli mainījis IT nozari, bet ITN tvērums ir palicis tāds pats. 

2012. gada maijā sešas valstis (ES, ASV, Japāna, Koreja, Taivāna un Kostarika) uzsāka 

sarunas par nolīguma izstrādājumu tvēruma paplašināšanu. Tām pievienojās vēl 

21 dalībnieks. 2015. gada 24. jūlijā tika panākta vienošanās par papildu sarakstu, kurā tika 

iekļauts 201 IT izstrādājums. Tirdzniecības vērtība minētajam 201 izstrādājumam novērtēta 

1,3 triljonu ASV dolāru apmērā, un patlaban tā atbilst aptuveni 10 % no globālās 

tirdzniecības. 

Šajā nolīgumā ir iekļauti tādi izstrādājumi kā jaunās paaudzes pusvadītāji, GPS navigācijas 

sistēmas, medicīnas iekārtas, tostarp, magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas aparatūra, 

darbmašīnas iespiedshēmu ražošanai, telekomunikāciju satelīti un skārienjutīgie ekrāni. 

Saskaņā ar šo nolīgumu dalībniekiem ir jāiesniedz grafiks par posmu noteikšanas saistībām 

attiecībā uz visiem izstrādājumiem pakāpeniskas atcelšanas periodā, kas nepārsniedz 7 gadus 

(3 gadi kā standartposms, 5 gadi jutīgiem izstrādājumiem un 7 gadi izņēmuma gadījumos). Šo 

sarunu rezultātā aptuveni 65 % no tarifa pozīcijām tiks pilnībā atceltas ne vēlāk kā 2016. gada 

1. jūlijā. 2019. gadā gandrīz visu attiecīgo izstrādājumu importam tiks piemērots beznodokļu 

režīms. 

Dalībnieku ministri nolīgumu pieņēma 10. PTO Ministru konferencē Nairobi 2015. gada 

16. decembrī Deklarācijas par ITN (un dalībnieku posmu noteikšanas saistību sarakstu) 

paplašināšanu veidā. 

ES eksportē ITN paplašināšanā iekļautos izstrādājumus EUR 189 miljardu apmērā, un 

sagaidāms, ka tas ievērojami palielināsies pēc muitas nodokļu samazināšanas. Nolīgums 

veicinās cenu samazināšanos ne tikai patērētājiem, bet arī ražotājiem, kas ir atkarīgi no 

importētajām sastāvdaļām. Tomēr dažās nozarēs pieaugs konkurences līmenis. Tādēļ referente 

pauž gandarījumu par to, ka ES vienojās piemērot garākus posmus dažiem par jutīgiem 

atzītiem izstrādājumiem, savukārt lielākā daļa parasto izstrādājumu muitas nodokļu tiks atcelti 

nolīguma spēkā stāšanās dienā. 

ITN paplašināšana ir ļoti nozīmīga vienošanās — tā ir pirmā lielapjoma nodokļu atcelšana 

kopš PTO izveides ar milzīgu potenciālu attiecībā uz darbvietu izveidi un IKP izaugsmes 

stimulēšanu, tādēļ referente ierosina Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu šim nolīgumam, 

tomēr uzsver: lai ES varētu pilnībā izmantot šā nolīguma sniegtās priekšrocības, ir svarīgi 

nodrošināt, lai tam pievienotos vairāk dalībnieku. 
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David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 

Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia 
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Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 
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Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa 
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Dominique Bilde, Georg Mayer 

 


