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IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ilgtspējīga ekonomikas izaugsme Eiropā panākama tikai ar produktivitātes 

pieaugumu un tādu nozaru attīstību, kurām raksturīga augsta pievienotā vērtība; šajā 

sakarībā atbalsta visus Komisijas centienus veicināt pāreju uz digitālo ekonomiku; 

2. atzīmē — lai panāktu Eiropas reģionu ekonomisko konverģenci, digitālā plaisa būtu 

būtiski jāsamazina un piekļuve internetam jānodrošina visiem Eiropas iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem; aicina veikt turpmākus publiskā un privātā sektora ieguldījumus 

infrastruktūrā; atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) iecerētos 

centienus šajā jomā; 

3. norāda — lai digitālā ekonomika attīstītos, jāuzlabo gan jaunu, gan jau strādājošu 

uzņēmumu piekļuve kapitālam; atzinīgi vērtē Komisijas darbu kapitāla tirgus savienības 

veidošanā; mudina turpināt tiesību aktu saskaņošanu tādās jomās kā kolektīvais 

finansējums un elektroniskā nauda; 

4. uzskata, ka pārrobežu nodokļu sistēma ir nepieciešama gan patiesa Eiropas vienotā tirgus 

izveidei, gan lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas prakses, ko izmanto 

vairākas digitālās platformas, kā to apliecinājušas nesen veiktās izmeklēšanas; aicina 

Komisiju atbalstīt ierosinājumu paplašināt prasību, kas paredz publiska un par katru valsti 

atsevišķa ziņojuma sniegšanu attiecībā uz starptautisku uzņēmumu maksātiem nodokļiem, 

un attiecināt to uz visām nozarēm; 

5. atbalsta Komisijas lēmumu pārbaudīt interneta platformu darbību; mudina Komisiju 

izveidot tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu inovatīvu ideju attīstību, darba standartu 

aizsardzību un pastāvošo fiskālo noteikumu ievērošanu; 

6. pauž pārliecību, ka Eiropas digitālās ekonomikas attīstībai ir nepieciešama pakalpojumu 

sniedzēju pienācīga konkurence un plurālisms, turklāt uzsver, ka tīkla iedarbības 

pastāvēšana ļauj veidot daļēja monopola pozīcijas; atbalsta Komisijas centienus novērst 

ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un par tiem sodīt; mudina Komisiju novērst šķēršļus 

iekļūšanai tajās digitālās ekonomikas nozarēs, kurās atbilstoši Komisijas konkurences 

standartiem konstatēta dažu dalībnieku dominēšana; atbalsta pasākumus labākas 

sadarbspējas un pārnesamības nodrošināšanai visās digitālajās nozarēs kā veidu, ar kuru 

tirgu plašāk atvērt konkurencei. 

 


