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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku

(2012/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada ziņojumu par konkurences politiku (COM(2012)0253) 
un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu (SWD(2012)0141),

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār 
uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula)2,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 13. oktobra paziņojumu par valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanas pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo 
globālo finanšu krīzi (Banku darbības paziņojums)3,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. decembra paziņojumu „Finanšu iestāžu 
rekapitalizācija pašreizējās finanšu krīzes apstākļos — atbalsta ierobežošana līdz 
nepieciešamajam minimumam un aizsardzības līdzekļi pret pārmērīgiem konkurences 
traucējumiem” (Rekapitalizācijas paziņojums)4,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. februāra paziņojumu par samazinātas vērtības 
aktīviem piemērojamo režīmu Kopienas banku nozarē (Samazinātas vērtības aktīvu 
paziņojums)5,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. jūlija paziņojumu par finanšu nozares dzīvotspējas 
atjaunošanu un tās pārstrukturēšanas pasākumu novērtējumu pašreizējās krīzes apstākļos 
atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem (Pārstrukturēšanas paziņojums)6,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. decembra paziņojumu par Kopienas valsts atbalsta 
pasākumu pagaidu shēmu, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un 
ekonomikas krīzes apstākļos (sākotnējā Pagaidu shēma)7,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 1. decembra paziņojumu par Savienības valsts atbalsta 
pasākumu pagaidu shēmu, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un 
ekonomikas krīzes apstākļos (jaunā Pagaidu shēma8, kuras darbības laiks beidzās 
2010. gada 31. decembrī),

                                               
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.
2 OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.
3 OV C 270, 25.10.2008., 8. lpp.
4 OV C 10, 15.1.2009., 2. lpp.
5 OV C 72, 26.3.2009., 1. lpp.
6 OV C 195, 19.8.2009., 9. lpp.
7 OV C 16, 22.1.2009., 1. lpp.
8 OV C 6, 11.1.2011., 5. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu sniegšanu1, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu Eiropas Savienības valsts atbalstam 
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, 
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko 
piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011)”3,

– ņemot vērā Komisijas regulu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus4,

– ņemot vērā 2011. gada jūnijā pēc Parlamenta pasūtījuma veikto pētījumu „Valsts atbalsts 
— krīzes situācijas noteikumi finanšu sektoram un reālajai ekonomikai”5,

– ņemot vērā 2012. gada jūnijā pēc Parlamenta pasūtījuma veikto pētījumu „Kolektīvā 
tiesiskā aizsardzība pret konkurences noteikumu pārkāpumiem”6,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Sabiedriskā apspriešana — virzība uz 
saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai” (SEC(2011)0173),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES valsts atbalsta modernizācija (VAM)” 
(COM(2012)0209),

– ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par dažiem valsts atbalsta pasākumiem saistībā ar 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu pēc 2012. gada 
(turpmāk tekstā — „EKTS pamatnostādnes”)7,

– ņemot vērā 2010. gada 20. novembra Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas attiecībām8 (turpmāk tekstā – „Pamatnolīgums”) un jo īpaši tā 12.9 un 16.10

punktu, 

                                               
1 OV C 8, 11.1.2012., 4. lpp.
2 OV L 7, 11.1.2012., 3. lpp.
3 OV C 8, 11.1.2012., 15. lpp. 
4 OV L 114, 26.4.2012., 8. lpp.
5 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
7 OV C 158, 5.6.2012., 4. lpp.
8 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
9 „Katrs Komisijas loceklis nodrošina regulāru un nepastarpinātu informācijas apmaiņu starp Komisijas locekli 
un attiecīgās Parlamenta komitejas priekšsēdētāju.”
10 „Trīs mēnešu laikā pēc Parlamenta rezolūcijas pieņemšanas Komisija sniedz Parlamentam rakstisku 
informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi pēc īpašiem pieprasījumiem, kas tai izteikti Parlamenta rezolūcijās, 
ieskaitot informāciju par gadījumiem, kad tā nav varējusi ņemt vērā Parlamenta viedokli.” 
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– ņemot vērā euro zonas 2012. gada 29. jūnija samita paziņojumu1,

– ņemot vērā tā 2005. gada 22. februāra rezolūciju par Komisijas XXXIII ziņojumu par 
konkurences politiku 2003. gadā2, 2006. gada 4. aprīļa rezolūciju par Komisijas ziņojumu 
par konkurences politiku 2004. gadā3, 2007. gada 19. jūnija rezolūciju par ziņojumu par 
konkurences politiku 2005. gadā4, 2009. gada 10. marta rezolūciju par ziņojumiem par 
konkurences politiku 2006. un 2007. gadā5, 2010. gada 9. marta rezolūciju par ziņojumu 
par konkurences politiku 2008. gadā6, 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par ziņojumu par 
konkurences politiku 2009. gadā7 un 2012. gada 2. februāra rezolūciju par gadskārtējo 
ziņojumu par ES konkurences politiku8,

– ņemot vērā tā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par ES valsts atbalsta noteikumu 
reformu attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem9,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7–.../2011),

A. tā kā konkurences politika veido daļu no ES ģenētiskā koda un ir Eiropas sociālās tirgus 
ekonomikas stūrakmens; 

B. tā kā 2011. gadā krīze padziļinājās, novedot pie ES ekonomikas lejupslīdes;

C. tā kā konkurences politika ir svarīga, lai reaģētu uz krīzi, atbalstītu stratēģiju „Eiropa 
2020” un virzītos uz banku savienību, patiesu ekonomikas un monetāro savienību un 
dziļāku integrāciju;

Vispārīgi apsvērumi

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2011. gada ziņojumu par konkurences politiku; konstatē, ka jaunā 
tematiskā struktūra palīdz risināt jautājumus, kurus ierosinājis Parlaments, un ļauj skaidri 
noteikt prioritātes, mērķus un vajadzīgos pasākumus;

2. aizstāv viedokli, ka, izstrādājot nozaru regulējumu, jāņem vērā konkurences politikas 
mērķi, lai nodrošinātu veiksmīgu tirgu darbību uzņēmēju, patērētāju un iedzīvotāju 
interesēs;

Reakcija uz krīzi

3. norāda, ka krīzes apstākļos ārkārtas valsts atbalsta režīma pagarināšana ir palīdzējusi 
saglabāt finanšu stabilitāti, novērst protekcionismu un izveidot mehānismu banku 

                                               
1 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0032.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0120.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0263.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0099.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0050.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0023.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0031.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0494.
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pārstrukturēšanai un krīzes pārvarēšanai, kas ir īpaši lietderīgi programmas valstīs; 

4. apgalvo, ka bankām, kas saņem valsts atbalstu, jāsamazina darbības apjoms, balstot savu 
uzņēmējdarbības modeli galvenokārt uz savas darbības dzīvotspējīgo daļu un līdz 
minimumam samazinot ietekmi uz konkurentiem, kas atbalstu nesaņem, kā arī uz ES 
nodokļu maksātājiem;

5. atgādina euro zonas 2012. gada 29. jūnija samita paziņojumu; piekrīt, ka obligāti jālikvidē 
apburtais loks starp bankām un valstīm, lai būtu iespējams bankas rekapitalizēt tiešā 
veidā — ar Eiropas stabilizācijas mehānisma palīdzību, kā arī steidzami izveidot vienotu 
uzraudzības mehānismu; 

6. aicina Komisiju stingri piemērot pretmonopola un apvienošanās kontroles noteikumus, lai 
nodrošinātu pārredzamus, atvērtus un godīgus finanšu tirgus; augstu vērtē izmeklēšanu 
ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgū (OTC), jo īpaši attiecībā uz kredītriska mijmaiņas 
darījumu (CDS) tirdzniecības datiem un pakalpojumiem, maksājumu pakalpojumiem un 
finanšu informācijas sniegšanu tirgiem;

7. aicina ES konkurences iestādes uzraudzīt lielo finanšu tirgu dalībnieku un oligopolu, kā, 
piemēram, kredītreitingu aģentūru (CRA), darījumus un ietekmi uz tirgu, kā arī cenu 
svārstību gadījumus, kas saistīti ar finanšu tirgiem, un piešķirt visaugstāko prioritāti 
iespējamu manipulāciju ar LIBOR, EURIBOR un TIBOR likmēm uzraudzībai;

Atbalsts izaugsmei, darbavietām un konkurētspējai

8. atzīst, ka konkurences politika ir galvenais produktivitātes un globālās konkurētspējas 
dzinējspēks, kam ir liela nozīme valsts sektora finanšu stabilitātes un stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķu veicināšanā, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; 

9. uzsver, ka vienotā tirgus pilnveidošanai, Digitalizācijas programmas mērķu sasniegšanai 
un jauninājumu veicināšanai ir vajadzīga spēcīga konkurence; konstatē, ka visi 
pretmonopolu, valsts atbalsta un apvienošanās kontroles instrumenti ir būtiski ekonomikas 
atjaunošanai; 

10. uztic Komisijai efektīvi īstenot konkurences politiku un veicināt videi nekaitīgas 
tehnoloģijas un resursus; konstatē, ka jaunās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
pamatnostādnes palīdz novērst oglekļa emisiju pārvirzi, saglabāt cenu signālus un 
samazināt konkurences traucējumus;

11. uzsver, ka konkurences politikai jāveicina sociālā iekļaušana, nodrošinot piekļuvi tirgiem, 
veicinot ekonomikas progresu un racionalizējot publiskā sektora izdevumus, tai jānovērš 
dzīšanās pēc subsīdijām ES un jādod dalībvalstīm iespēja novērst tirgus nepilnības un 
atbalstīt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus un vismazāk aizsargātos 
iedzīvotājus; 

Atbalsts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (SGEI)

12. uzsver, ka nesen pieņemtajam SGEI tiesību aktu kopumam ir jāveicina vienkāršāka, 
skaidrāka un elastīgāka augstas kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu sistēma; piekrīt, ka 
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jālikvidē slimnīcas, sociālie mājokļi, visi sociālie pakalpojumi un SGEI, kuru līmenis ir 
zemāks par minimālo;

13. aicina ES konkurences iestādes uzraudzīt farmācijas, veselības aprūpes un apdrošināšanas 
pakalpojumu tirgus (jo īpaši ģenērisko un novatorisko zāļu tirgus), potenciālus patentu 
tiesību pārkāpumus un varbūtēju diskriminējošu attieksmi; konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka veselības aizsardzības nozares un sociālās aizsardzības organizēšana ir galvenokārt 
dalībvalstu kompetencē, šie pakalpojumi ir jākontrolē, lai pasargātu publiskā sektora 
finanses un aizstāvētu ES pilsoņu tiesības;

Patērētāju labklājības uzlabošana — pārtikas nozares piemērs

14. pauž bažas par to, ka kopš 2007. gada vidus pārtikas cenas ir ievērojami pieaugušas, 
pastāvot lielām ražošanas izmaksu svārstībām, un ka tieši plaša patēriņa pārtikas preču 
cenas veicina vispārējo inflāciju; uzsver, ka jaunajai koplīgumu slēgšanas sistēmai vērtību 
ķēdē jābūt saistītai ar tādu ražotāju organizāciju darbību, kas veicina konkurenci, kā arī ar 
pārtikas preču cenu uzraudzības platformu;

15. gaida Eiropas Konkurences iestāžu tīkla (ECN) ziņojumu par šo jautājumu; konstatē, ka 
graudaugu un piena produktu nozares ir vislabāk izpētītās nozares pretmonopolu lietās, un 
mudina dalībvalstu konkurences iestādes (NCA) veicināt iniciatīvas šajā nozarē;

Konkurences politikas likumības un efektivitātes veicināšana

16. atbalsta Parlamenta aktīvu iesaistīšanu konkurences politikas veidošanā, tostarp kopēju 
likumdošanas pilnvaru īstenošanā; uzskata, ka Komisijai pilnībā jāuzņemas atbildība un 
jāņem vērā Parlamenta rezolūcijas; ir nolēmis pastiprināt pašreizējo strukturēto dialogu;

17. aicina Komisiju turpināt rīkoties taisnīgi un objektīvi un atbalstīt uzlabojumus 
konkurences procedūrās; aizstāv procesuālās tiesības, tostarp uzņēmumu tiesības pirms 
uzklausīšanas piekļūt Komisijas dokumentiem attiecīgajā lietā;

18. iesaka izmantot izlīguma procedūru un vajadzības gadījumā preventīvus un samērīgus 
naudas sodus, izvairoties no nelabvēlīgām ekonomiskām un sociālām sekām, ko radītu 
bezizejā novestu uzņēmumu izstumšana no tirgus;

19. konstatē, ka naudas sodiem nevajadzētu atturēt uzņēmumus no savu vadītāju un 
darbinieku atbildības pieprasīšanas, nedz arī — vajadzības gadījumā — dalībvalstis no 
kriminālatbildības jautājumu risināšanas; aicina Komisiju publicēt paziņojumu par šiem 
aspektiem;

20. aicina Komisiju saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru iesniegt priekšlikumu, lai 
veicinātu individuālas un kolektīvas civilprasības par to zaudējumu atlīdzību, kas radušies 
uzņēmumiem un patērētājiem ES pretmonopola likuma pārkāpumu gadījumos; uzskata, ka 
šādam priekšlikumam vajadzētu veicināt konkurenci, nenovedot pie nevēlamas tiesāšanās, 
kā arī palīdzēt segt mazus un izplatītus zaudējumus un nodrošināt pilnīgu konkurences 
noteikumu piemērošanu valsts sektorā;

21. pozitīvi uztver sadarbību ar Eiropas Konkurences iestāžu tīklu un dalībvalstu tiesu 
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iestādēm, lai nodrošinātu konkurences politikas efektivitāti un saskaņotību ES mērogā; 
aicina Komisiju sekmēt konverģenci un sadarbības nolīgumus ar citām valstīm, tostarp 
noteikumus par informācijas apmaiņu izmeklēšanas laikā saskaņā ar pienācīgiem 
nosacījumiem;

22. atkārto, ka Komisijai ir jāpiešķir vairāk resursu, lai tā aktīvāk un efektīvāk tiktu galā ar 
pieaugošo darba apjomu konkurences tiesību aktu piemērošanā;

23. atgādina, ka pilsoniskā sabiedrība būtu jāiesaista konkurences politikas izstrādē un 
kontrolē; aicina Komisiju veicināt konkurences kultūru gan ES, gan starptautiskā mērogā;

°

° °

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Konkurences politika ir daļa no ES ģenētiskā koda. Radušies saskaņā ar Romas līgumu,
konkurences politikas trīs instrumenti (pretmonopolu, valsts atbalsta un apvienošanās 
kontroles) palīdz saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atvērtu un dinamisku tirgu. 
Tas stimulē uzņēmumus veiksmīgi darboties, savus panākumus balstot uz cenu, kvalitāti un 
jauninājumiem, lai apmierinātu starpnieku un gala patērētāju vajadzības, izvēli un vēlmes. 

Eiropas sociālā tirgus ekonomika nebūtu iedomājama bez konkurences. Konkurence palīdz 
noteikt pienācīgas cenas, efektīvi sadalīt un izmantot resursus un panākt sociālu progresu. No 
stratēģiskā viedokļa konkurence ir būtiska Eiropas uzņēmumu, ekonomikas un sabiedrības 
modeļa saglabāšanai globalizācijas apstākļos. Konkurence nozīmē vērtības un tātad arī 
vērtības pievienošanu.

2011. gadā, atjaunojoties spriedzei valstu parādu tirgos, bažas par banku nozari, nedrošība 
ekonomikā uz augsto naftas cenu un pasaules ražošanas apjoma izaugsmes samazināšanās 
fona gada beigās izraisīja strauju paļāvības zudumu un līdz ar to preču un pakalpojumu 
izlaides sarukumu.

Mēs piedzīvojam piekto finanšu, ekonomikas u sociālās krīzes gadu. Daži centās mūs 
pārliecināt, ka šādos laikos no konkurences politikas ir jāatsakās. Tomēr ir izrādījies, ka 
konkurence ir vajadzīgs instruments, lai reaģētu uz krīzēm. Tā ir ierobežojusi protekcionisma 
un tirgus sadrumstalošanās tendences, nodrošinājusi pamatnostādnes, kas sekmējušas finanšu 
stabilitāti un pārstrukturēšanu, kā arī godīgāku konkurenci un pārredzamākus finanšu tirgus. 
Šo gadu laikā konkurences politika bija vienīgais Eiropas līmeņa instruments, lai novērstu 
banku krīzi, un Komisijas gūtā pieredze varētu noderēt virzībā uz banku savienību. Tā ir arī 
palīdzējusi dalībvalstīm panākt maksimālu valsts intervences efektivitāti. Grūtos laikos 
konkurence ir ļoti svarīga un būtiska. 

Ekonomikas atjaunošanā konkurence ir svarīgs sabiedrotais. Pretmonopola politikai, valsts 
atbalstam un apvienošanās kontrolei ir tieša ietekme uz produktivitātes un konkurētspējas 
palielināšanu. Ir vajadzīga spēcīga konkurence, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķi — panākt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tā nodrošina nepieciešamos tirgus 
nosacījumus finansiālajai integrācijai, dod iespēju dalībvalstīm efektīvi novērst tirgus 
nepilnības un veido pamatu pilsoņu nodrošināšanai ar augstas kvalitātes vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. 

Izdevumi par pārtikas precēm 2011. gadā veidoja 14 % no kopējiem mājsaimniecību 
izdevumiem. Tas ir viens no visspilgtākajiem Konkurences iestāžu tīkla (NCA) sadarbības 
piemēriem patērētāju labklājības sekmēšanai. Informācija par gaidāmo ziņojumu rāda, ka tieši 
pārtikas preču nozare ir visvairāk izpētīta saistībā ar pretmonopola lietām. Pēdējos 8 gados 
NCA iestādes ir sekmējušas 170 pretmonopola īstenošanas lietu, 1300 apvienošanās kontroles 
lietu un aptuveni 100 tirgus uzraudzības pasākumu norisi visos piegādes ķēdes posmos. 
Referents iesaka arī turpmāk veikt pasākumus šajā jomā. 

Lai gūtu sekmes, konkurences politikai ir jāpiešķir lielāka likumība un efektivitāte. Virzoties 
uz priekšu, Eiropas Parlaments ir jāiesaista konkurences politikas attīstībā, lai nodrošinātu 
Komisijai pienācīgu resursu pieejamību un palielinātu ieinteresēto pušu un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību. Mūsu uzdevums ir stiprināt konkurences kultūru gan Eiropas, gan 
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pasaules mērogā. 

Pēc pagājušajiem 55 gadiem konkurence nepieder tikai vēsturei, tā veido mūsu īstenību un 
nākotni.


