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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka godīga konkurence tirdzniecības, pakalpojumu un investīciju jomā pozitīvi 

ietekmē ES un tās tirdzniecības partneru sociālo un ekonomikas attīstību; aicina Komisiju 

un Padomi nekavējoties pabeigt darbu pie to tirdzniecības aizsardzības instrumentu 

modernizācijas, kas vajadzīgi godīgas konkurences nodrošināšanai ES tirgū, un uzskata, 

ka tirdzniecības nolīgumos uzmanība sistemātiski jāvelta trešo valstu negodīgas 

tirdzniecības praksei; 

2. aicina Komisiju strādāt kopā ar tirdzniecības partneriem, lai nodrošinātu, ka to tirgi ir 

atvērtāki ES uzņēmumiem, it īpaši enerģētikas, transporta, telekomunikāciju, publiskā 

iepirkuma un pakalpojumu jomā, tostarp to pakalpojumu jomā, ko sniedz reglamentētu 

profesiju pārstāvji; 

3. aicina Komisiju visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgus noteikumus par 

konkurenci un veikt efektīvu uzraudzību, lai pārliecinātos, vai puses pienācīgi īsteno visus 

šos noteikumus, tostarp noteikumus par valsts atbalstu, un attiecībā uz visiem 

uzņēmumiem, tostarp valsts uzņēmumiem; 

4. uzsver, ka ES konkurences politikas efektīva īstenošana pieprasa sadarbību ar 

konkurences iestādēm valstīs ārpus ES, jo īpaši jaunietekmes valstīs; 

5. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt jaunattīstības valstu centienus veicināt un īstenot 

konkurences noteikumus praksē; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas aktīvo dalību daudzpusējās konkurences organizācijās, piemēram, 

Starptautiskajā konkurences tīklā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, 

ANO Konferencē par tirdzniecību un attīstību un Pasaules Tirdzniecības organizācijā; 

uzsver, ka globālā sadarbība konkurences noteikumu izpildes jomā palīdz risināt 

neatbilstības un uzlabot izpildes rezultātus, kā arī palīdz uzņēmumiem samazināt 

atbilstības nodrošināšanas izmaksas; 

7. aicina Komisiju atbalstīt centienus izveidot visaptverošu un viegli lietojamu datubāzi, kurā 

būtu apkopoti konkurences noteikumi no brīvās tirdzniecības nolīgumiem, un šo procesu 

varētu vadīt PTO sekretariāts; 

8. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti PTO ministru konferencē Nairobi par eksporta 

subsīdiju samazināšanu, kuras mērķis ir nodrošināt neizkropļotu konkurenci 

starptautiskajos lauksaimniecības produktu tirgos; šajā sakarībā uzsver lauksaimniecības 

nozares jutīgumu un vajadzību pieņemt skaidrus un efektīvus pasākumus, tostarp PTO 

nolīgumu kontekstā, ļaujot Eiropas ražotājiem saglabāt konkurētspēju starptautiskajos 

tirgos; 

9. atkārtoti norāda, ka līdztiesīga piekļuve dabas resursiem, tostarp enerģijas avotiem, būtiski 

ietekmē godīgu un vienlīdzīgu konkurenci globālajā tirgū, un aicina Komisiju 

tirdzniecības nolīgumos iekļaut noteikumus, ar ko uzlabo šo resursu pieejamību, tostarp 
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noteikumus par valsts uzņēmumu veiktajām konkurenci ierobežojošām darbībām un par 

nediskrimināciju un tranzītu. 
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