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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju nodrošināt, lai visi tirdzniecības nolīgumi nākotnē paredzētu 
vienlīdzīgus apstākļus, jo īpaši attiecībā uz konkurenci un valsts atbalstu; uzsver, ka 
valsts atbalsts būtu jāatļauj tikai izņēmuma un pamatotos gadījumos, kas ir reglamentēti 
tiesību aktos, lai neradītu konkurences izkropļojumus tirgū, vienlaikus paredzot 
izņēmumus un pamatojumus saistībā ar Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka „līdz ar uzņēmumu starptautisko raksturu arī konkurences tiesību 
izpildiestādēm ir jākļūst starptautiskām”, cita starpā arī tāpēc, ka aizvien plašāka 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana un digitālās ekonomikas 
veidošanās dažās nozarēs ir veicinājusi pārmērīgu tirgus un varas koncentrāciju; 
uzskata, ka pasaules mērogā piemērojami konkurences noteikumi un visaugstākais 
konkurences iestāžu savstarpējās koordinācijas līmenis, cita starpā arī attiecībā uz 
informācijas apmaiņu ar konkurenci saistītu tiesvedības procesu kontekstā, ir 
priekšnoteikums taisnīgas tirdzniecības attīstībai visas pasaules mērogā;

2. atgādina, ka starptautiskajos tirdzniecības un investīciju nolīgumos būtu jāietver sadaļa 
ar konkrētiem un stingriem noteikumiem konkurences jomā;

3. aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai izrādītu apņemšanos atvērt starptautiskus 
publiskā iepirkuma tirgus un palielināt Eiropas uzņēmumu piekļuvi publiskā un privātā 
sektora partnerībām trešās valstīs; uzskata, ka ir svarīgi samazināt asimetriju piekļuvē 
publiskā iepirkuma līgumiem starp Savienību un trešām valstīm, proti, Amerikas 
Savienotajās Valstīs un Ķīnā; aicina visus ES tirdzniecības partnerus atļaut Eiropas 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem nediskriminējošu piekļuvi to publiskā iepirkuma 
tirgiem; atzinīgi vērtē atsākto diskusiju par Starptautiskā iepirkuma aktu (SIA), kas 
paredz nepieciešamo savstarpību gadījumos, kad tirdzniecības partneri ierobežo 
piekļuvi to publiskā iepirkuma tirgiem, un aicina Eiropadomi ātri to pieņemt; atbalsta 
Komisijas centienus atvērt trešo valstu publiskā iepirkuma tirgus, izmantojot divpusējās 
tirdzniecības partnerattiecības; atgādina, ka uzņēmumi, kas darbojas ar tirgum 
neatbilstīgiem nosacījumiem un ar ģeopolitiskiem apsvērumiem, Eiropas publiskā 
iepirkuma konkursos varētu pārspēt gandrīz katru konkurentu; aicina Komisiju 
uzraudzīt publiskā iepirkuma konkursus un novērst to, ka Eiropas uzņēmumi un darba 
ņēmēji cieš no negodīgas konkurences, kuru rada valsts organizēti uzņēmumi;

4. 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 pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju 
izmantošanu ir norādīts, ka Savienībai ir jārīkojas, lai atjaunotu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus; atzinīgi vērtē to, ka Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā ar 
Japānu un Visaptverošajā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā ar Kanādu ir iekļauti 
noteikumi par konkurences politiku; tomēr pauž nožēlu, ka attiecīgo noteikumu 
darbības joma vēl aizvien ir ierobežota un ka tie nenodrošina efektīvu izpildi un strīdu 
izšķiršanu; vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
vērienīgus konkurences noteikumus un uzraudzīt to īstenošanu, lai nodrošinātu 
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vienlīdzīgus noteikumus;

5. uzsver, cik būtiska nozīme ir starptautiskai sadarbībai konkurences tiesību īstenošanā; 
atbalsta Komisijas un valsts konkurences iestāžu aktīvu dalību Starptautiskajā 
konkurences tīklā;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanai; uzskata, ka tas būtu noderīgs instruments, lai aizsargātu Eiropas 
uzņēmumu stratēģiskās intereses no negodīgas tirdzniecības prakses, kas var apdraudēt 
drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī lai nodrošinātu godīgas konkurences principu 
ievērošanu ES;

7. uzsver, ka cīņai pret negodīgu konkurenci pasaules mērogā nozīmīgs ir antisubsidēšanas 
instruments un vienlīdzīgu konkurences apstākļu iedibināšana ar ES noteikumiem par 
valsts atbalstu; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka 2017. gadā Ķīnas Tautas Republikā 
atkal tika reģistrēts lielākais skaits jaunizveidotu tirdzniecības šķēršļu Eiropas 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem un ka Ķīna bija iesaistīta lielākajā daļa Eiropas 
antisubsidēšanas lietu;

8. pauž bažas par ASV muitas politiku un tās ietekmi uz Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju; uzsver, ka Komisijas centieniem no jauna līdzsvarot tirdzniecību ar ASV 
jābūt stingriem, bet arī proporcionāliem, samērīgiem un saderīgiem ar PTO 
noteikumiem.

9. aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai veicinātu godīgu konkurenci pasaules tirgū, 
tostarp cīnoties pret tarifa šķēršļu un subsīdiju nepamatotu izmantošanu, ciešā sadarbībā 
ar citām valstīm tādos forumos kā PTO, Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (ESAO), ANO Tirdzniecības un attīstības konferencē (UNCTAD), G20 un 
Pasaules Bankā; 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 šis jautājums vairs nav bijis iekļauts PTO darba programmā; uzsver, ka 
noteikumi PTO nolīgumos, piemēram, Vispārējās vienošanās par pakalpojumu 
tirdzniecību (GATS) IX pants, nodrošina pamatu turpmākai PTO locekļu savstarpējai 
sadarbībai konkurences jautājumos; tāpēc aicina PTO 12. ministru konferencē panākt 
jaunu progresu, lai garantētu godīgu starptautisko konkurenci;

10. neskatoties uz ciešo pārliecību par ES būtisko lomu, pauž bažas par PTO iespējamo 
nespēju novērst ārpustirgus ekonomikas un cīnīties pret konkurences izkropļojumiem, 
kurus rada subsīdijas un valsts iejaukšanās; atzinīgi vērtē ASV, Japānas un ES 
trīspusējo rīcības plānu, lai to attiecīgi reformētu;

11. aicina Komisiju palielināt atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas 
Savienībā, lai tie varētu gan aizsargāt, gan īstenot savas tiesības negodīgas 
komercprakses, t.i. dempinga un trešo valstu subsidēšanas, gadījumā; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē Komisijas centienus apkarot negodīgu konkurenci plašu interesi 
izraisījušās lietās pret labi pazīstamiem uzņēmumiem, taču uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir 
arī nodrošināt godīgu konkurenci attiecībā uz MVU;

12. uzsver tirdzniecības nolīgumu ilgtspējīgas attīstības noteikumu efektīvas īstenošanas 



AD\1165520LV.docx 5/7 PE625.442v02-00

LV

nozīmi, lai uzlabotu dzīves apstākļus partnervalstīs un aizsargātu Eiropas uzņēmumus 
no negodīgas konkurences; atzinīgi vērtē vides un sociālo kritēriju ieviešanu 
antisubsidēšanas un antidempinga pasākumu reformā.
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