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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ir obligāti jānodrošina konsekvence starp tirdzniecības politiku, konkurences 

politiku un Savienības politiku visās jomās kopumā; piebilst, ka konkurences politika 

ES ir jāveido, ņemot vērā starptautiskās konkurences tendences; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē ES pastāvīgos centienus daudzpusējos forumos veicināt konkurences iestāžu 

sadarbību, piemēram, tādās organizācijās kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (ESAO) Konkurences komiteja, Pasaules Banka un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD), kā arī 

Starptautiskais konkurences tīkls; mudina Komisiju papildus tam vēl arī noslēgt ar 

trešām valstīm divpusējus sadarbības nolīgumus par konkurences noteikumu izpildes 

nodrošināšanu, par paraugu ņemot 2013. gada otrās paaudzes sadarbības nolīgumu starp 

ES un Šveici; 

2. visnotaļ pievienojas secinājumam, pie kura Komisija ir nonākusi 2016. gada ziņojumā 

par konkurences politiku, proti, ka „līdz ar uzņēmumu starptautisko raksturu arī 

konkurences tiesību izpildiestādēm ir jākļūst starptautiskām”; uzskata, ka pasaules 

mērogā piemērojami konkurences noteikumi, pārredzamība un visaugstākais 

konkurences iestāžu savstarpējās koordinācijas līmenis, cita starpā arī attiecībā uz 

informācijas apmaiņu ar konkurenci saistītu tiesvedības procesu kontekstā, ir 

priekšnoteikumi taisnīgai tirdzniecībai visas pasaules mērogā; norāda, ka cīņa pret 

negodīgu tirdzniecības praksi, cita starpā arī ar konkurences politiku, ir nepieciešama, 

lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaules mērogā, kas ir izdevīgi 

patērētājiem un uzņēmumiem un ir viena no ES tirdzniecības stratēģijas prioritātēm; 

uzsver, ka diskusiju dokuments par globalizācijas iespēju izmantošanu liecina — 

Savienībai ir jārīkojas, lai atjaunotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un prasa, lai 

Komisija ierosinātu konkrētas politikas nostādnes šajā ziņā; 

3. aicina modernizēt tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai tie kļūtu spēcīgāki, 

iedarbotos ātrāk un būtu efektīvāki; atzinīgi vērtē jauno metodi antidempinga 

maksājumu aprēķināšanai, ar kuru, izvērtējot tirgus izkropļojumus trešās valstīs, ir 

jāpanāk, lai antidempinga pasākumi būtu vismaz tikpat efektīvi kā iepriekš īstenotie, 

turklāt nodrošinot, ka tiek izpildītas visas saistības, ko esam uzņēmušies PTO; atgādina, 

ka ir svarīgi raudzīties, lai šādi pasākumi būtu efektīvi īstenoti; turklāt uzsver, ka cīņai 

pret negodīgu konkurenci pasaules mērogā īpaši nozīmīgs ir nesubsidēšanas instruments 

un vienlīdzīgu konkurences apstākļu iedibināšana ar ES noteikumiem par valsts 

atbalstu; 

4. uzstāj, ka savstarpībai ir jābūt vienam no Savienības tirdzniecības politikas 

stūrakmeņiem, lai tādējādi nodrošinātu ES uzņēmumiem vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus, jo īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu; uzsver, ka centieni panākt ārvalstu 

publiskā iepirkuma tirgu plašāku pieejamību nedrīkst kavēt ar sociāliem un vides 

kritērijiem saistītu ES noteikumu izstrādi; vērš uzmanību uz to, ka Savienībai ir svarīgi 

iegūt savā rīcībā starptautisku publiskā iepirkuma instrumentu, ar ko nosaka 

nepieciešamību pēc savstarpības gadījumos, kad kāds no tirdzniecības partneriem 

ierobežo piekļuvi savam iepirkuma tirgum; atgādina par ieguvumiem, ko sniedz ārvalstu 
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tiešie ieguldījumi, un uzskata, ka ar Komisijas priekšlikumu par ārvalstu investīciju 

kontroli būtu jāpanāk vairāk savstarpības attiecībā uz piekļuvi tirgiem; 

5. atzinīgi vērtē to, ka jaunākajos tirdzniecības nolīgumos, tādos kā Visaptverošs 

ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un vienošanās pēc būtības ar Japānu, ir 

iekļauti noteikumi par konkurences politiku; atgādina, ka ir svarīgi kontrolēt to efektīvu 

īstenošanu, un pauž nožēlu, ka uz šiem noteikumiem neattiecas strīdu izšķiršana; vērš 

uzmanību uz to, ka ir svarīgi uzturēt pastāvīgu dialogu ar tirdzniecības partneriem un 

visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgus konkurences noteikumus, tā garantējot, 

ka prasības ir vienlīdzīgas; uzstāj, ka šie noteikumi ir jāievēro un jānodrošina to izpilde; 

6. aicina Komisiju tirdzniecības sarunās un attiecībās ņemt vērā mazo un vidējo 

uzņēmumu (MVU) vajadzības, lai garantētu pieejamākus tirgus un veicinātu šādu 

uzņēmumu konkurētspēju; šajā ziņā atzinīgi vērtē Komisijas centienus apkarot negodīgu 

konkurenci, kā to apliecina plašu rezonansi guvušās lietas, taču uzsver, ka ir ārkārtīgi 

svarīgi nodrošināt arī godīgu konkurenci MVU gadījumā; 

7. uzsver, ka ES tirdzniecības politika un tirdzniecības nolīgumi var būt nozīmīgs elements 

cīņā pret korupciju; 

8. vērš uzmanību uz to, ka efektīva un saskaņota ES muitas kontrole ir svarīga cīņai pret 

negodīgu konkurenci; 

9. prasa Savienībai arī turpmāk starptautiskos forumos iestāties par godīgas konkurences 

noteikumiem; atgādina, ka laikposmā no 1996. līdz 2004. gadam PTO ir strādājusi pie 

tā, lai panāktu mijiedarbību starp tirdzniecības un konkurences politiku, un pauž nožēlu, 

ka pēcāk šis jautājums PTO darba programmā vairs nav bijis iekļauts; uzsver, ka 

noteikumi PTO nolīgumos, piemēram, Vispārējās vienošanās par pakalpojumu 

tirdzniecību (GATS) IX pants, nodrošina pamatu turpmākai PTO locekļu savstarpējai 

sadarbībai konkurences jautājumos; tāpēc prasa no jauna panākt progresu PTO Ministru 

konferences vienpadsmitajā sesijā, cenšoties nodrošināt godīgu konkurenci starptautiskā 

līmenī un tomēr ņemot vērā arī to, cik sensitīvas ir atsevišķas nozares, sevišķi 

lauksaimniecība; atgādina, ka lauksaimniecībai ES konkurences noteikumi nodrošina 

īpašu statusu un ir attiecīgi jāpiemēro; uzsver, ka sadarbība pasaules mērogā, cenšoties 

panākt konkurences noteikumu izpildi, palīdz novērst konsekvences trūkumu un uzlabot 

izpildes rezultātus, kā arī palīdz uzņēmumiem samazināt izmaksas, ko tie sedz saistībā 

ar atbilstības nodrošināšanu; 

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

fundamentāli ietekmē godīgu un vienlīdzīgu konkurenci pasaules tirgū; tāpēc aicina 

Komisiju tirdzniecības nolīgumos iekļaut noteikumus, ar ko uzlabo šādu resursu 

pieejamību. 
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