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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad visuose būsimuose prekybos susitarimuose būtų 
sudarytos vienodos sąlygos, visų pirma konkurencijos ir valstybės pagalbos srityse; 
pažymi, kad valstybės pagalba turi būti leidžiama tik ypatingais, pagrįstais atvejais, 
kurie būtų teisiškai reglamentuoti taip, kad rinkoje nebūtų iškreipta konkurencija, kartu 
numatant išimtis ir pagrindimus, susijusius su Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų siekimu; primena, kad „kai įmonės plečia veiklą visame pasaulyje, tą patį turi 
daryti ir konkurencijos užtikrinimo institucijos“, ypač dėlto, kad informacijos ir ryšių 
technologijų sklaida ir skaitmeninės ekonomikos atsiradimas lėmė pernelyg didelę 
rinkos ir galios koncentraciją kai kuriuose sektoriuose; mano, kad siekiant sąžiningos 
pasaulinės prekybos plėtojimo, būtina užtikrinti, kad būtų taikomos pasaulinio masto 
konkurencijos taisyklės ir būtų aukščiausiu lygiu koordinuojama konkurencijos 
institucijų veikla, įskaitant keitimąsi informacija nagrinėjant konkurencijos bylas;

2. primena, kad į tarptautinius prekybos ir investicijų susitarimus reikėtų įtraukti konkretų 
svarų su konkurencijos klausimais susijusį skyrių;

3. ragina Komisiją stiprinti pastangas atverti plataus užmojo tarptautines viešųjų pirkimų 
rinkas ir padidinti Europos įmonių prieigą prie viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, vykdomos trečiosiose šalyse; mano, kad būtina sumažinti galimybių 
sudaryti viešųjų pirkimų sutartis asimetriją tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, t. y. JAV ir 
Kinijos; ragina visus ES prekybos partnerius sudaryti Europos įmonėms ir darbuotojams 
nediskriminacines sąlygas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; palankiai vertina 
atnaujintą diskusiją dėl tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės (TVPP), kuria 
nustatomas būtinas abipusiškumas tais atvejais, kai prekybos partneriai riboja galimybę 
patekti į savo viešųjų pirkimų rinkas, ir ragina Europos Vadovų Tarybą skubiai juos 
priimti; remia Komisijos pastangas atverti trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas sudarant 
dvišales prekybos partnerystes; primena, kad bendrovės, kurios veikia ne rinkos 
sąlygomis ir vedamos geopolitinių priežasčių iš esmės gali nugalėti kiekvieną 
konkurentą Europos viešųjų pirkimų konkursuose; ragina Komisija stebėti viešųjų 
pirkimų konkursus ir neleisti, kad Europos įmonės ir darbuotojai nukentėtų nuo 
nesąžiningos konkurencijos, kurią sukelia valstybės valdomos įmonės;

4. primena, kad kova su nesąžininga prekybos praktika, be kita ko, įgyvendinant 
konkurencijos politiką, yra būtina norint užtikrinti, kad pasauliniu lygmeniu būtų 
sudaromos vienodos sąlygos darbuotojams, vartotojams ir įmonėms, ir kad tai yra 
vienas iš Sąjungos prekybos strategijos prioritetų; pabrėžia, kad diskusijoms skirtame 
dokumente dėl globalizacijos suvaldymo teigiama, kad Sąjunga privalo imtis veiksmų 
sąžiningos konkurencijos sąlygoms atkurti; palankiai vertina tai, kad į ekonominės 
partnerystės susitarimą su Japonija ir į išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su 
Kanada įtrauktos nuostatos dėl konkurencijos politikos, tačiau apgailestauja, kad šių 
nuostatų taikymo sritis išlieka ribota ir jomis nenumatomas veiksmingas vykdymo 
užtikrinimas ir ginčų sprendimas; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu įtraukti plataus 
užmojo nuostatas dėl konkurencijos į visus prekybos susitarimus ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą, kad būtų užtikrintos sąžiningos taisyklės;
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5. pabrėžia visuotinio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti konkurencijos taisyklių 
laikymąsi svarbą; skatina aktyvų Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų 
dalyvavimą Tarptautiniame konkurencijos tinkle;

6. palankiai vertina pasiūlymą nustatyti Europos tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
sistemą, nes mano, kad tai yra naudinga priemonė, galinti apsaugoti Europos strateginį 
verslą nuo nesąžiningos prekybos praktikos, kuri gali pakenkti saugumui ir viešajai 
tvarkai, ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos principų laikymąsi ES;

7. pabrėžia, kad svarbu naudotis antisubsidijų priemone sprendžiant su nesąžininga 
pasauline konkurencija susijusias problemas, taip pat sudaryti galimybę taikyti ją 
tokiomis pat sąlygomis, kaip ES valstybės pagalbos taisykles; atsižvelgdamas į tai, 
apgailestauja, kad 2017 m. Kinijos Liaudies Respublikoje vėl užregistruotas didžiausias 
skaičius naujai sukurtų prekybos kliūčių Europos įmonėms ir darbuotojams, taip pat su 
šia šalimi vyksta daugiausia Europos antisubsidijų bylų;

8. yra susirūpinęs dėl JAV muitų politikos ir jos poveikio Europos įmonių 
konkurencingumui; pabrėžia, kad veiksmai, kurių Komisija imasi prekybos su JAV 
pusiausvyrai atkurti, turėtų būti ryžtingi, tačiau subalansuoti, proporcingi ir suderinti su 
PPO taisyklėmis;

9. ragina Komisiją aktyviau dėti pastangas sąžiningai konkurencijai plėtoti, įskaitant kovą 
su nepagrįstu tarifinių kliūčių ir subsidijų taikymu, pasaulinėje rinkoje glaudžiau 
bendradarbiaujant su kitomis šalimis, pvz., PPO, Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija, Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija (UNCTAD) , G 
20 ir Pasaulio banko forumuose; primena, kad 1996–2004 m. PPO ėmėsi veiksmų, 
susijusių prekybos ir konkurencijos politikos sąveika, ir apgailestauja, kad po to šis 
klausimas nebuvo įtrauktas į PPO darbo programą; pabrėžia, kad PPO susitarimų 
nuostatomis, kaip antai Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) IX 
straipsniu, grindžiamas tolesnis PPO narių bendradarbiavimas konkurencijos 
klausimais; todėl ragina daryti naują pažangą 12-ojoje PPO ministrų konferencijoje, 
siekiant užtikrinti sąžiningą tarptautinę konkurenciją;

10. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad PPO tariamai negali išspręsti su ne rinkos ekonomikos 
šalimis susijusių klausimų ir spręsti konkurencijos iškraipymo, kurį sukelia subsidijos ir 
valstybės įsikišimas, problemos, tačiau yra tvirtai įsitikinęs, kad PPO atlieka labai 
svarbų vaidmenį; palankiai vertina JAV, Japonijos ir ES trišalius veiksmus siekiant 
atitinkamai ją reformuoti;

11. ragina Komisiją padidinti savo paramą Europos Sąjungos MVĮ, siekiant apsaugoti jų 
teises ir sudaryti galimybes joms naudotis savo teisėmis nesąžiningos prekybos 
praktikos atveju, t. y. dempingo ir ES nepriklausančių šalių vykdomo subsidijavimo 
metu; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta Komisijos pastangas kovoti su nesąžininga 
konkurencija didelio dėmesio sulaukusiais atvejais, kai ji ėmėsi priemonių prieš gerai 
žinomas įmones, tačiau pabrėžia, kad taip pat nepaprastai svarbu užtikrinti sąžiningą 
MVĮ konkurenciją;

12. pabrėžia, kad norint pagerinti šalių partnerių gyvenimo sąlygas ir apsaugoti Europos 
bendroves nuo nesąžiningos konkurencijos, svarbu veiksmingai įgyvendinti į prekybos 
susitarimus įtrauktas darnaus vystymosi nuostatas. palankiai vertina tai, kad 
įgyvendinant antisubsidijų ir antidempingo priemonių reformą buvo nustatyti 
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aplinkosaugos ir socialiniai kriterijai.
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