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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai saskaņā ar PTO un pārredzama un efektīvi regulēta 
tirgus daudzpusējām saistībām ir vajadzīgi efektīvi un produktīvi pamatprincipi, kurus 
izstrādā saskaņā ar atbilstošām nozaru politikas nostādnēm un kuru mērķis — izaugsme 
un ilgtspējīga attīstība;

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti nozīmīgs faktors ES 
tirdzniecības politikā un konkurētspējā, īstenojot stratēģiju „ES 2020” un risinot 
ekonomikas un finanšu krīzes problēmas, proti, cenšoties samazināt dalībvalstu parādu un 
bezdarba rādītājus, vienmērīgāk sadalīt bagātības un aizstāvēt Eiropas sociālo modeli;

3. uzskata, ka Eiropas Savienībai savā rūpniecības politikā īpaša uzmanība jāpievērš šādiem 
aspektiem: tādas ražošanas atbalstam, kura ir videi draudzīga, energoefektīva un kura rada 
zemu oglekļa emisiju, intelektuālā īpašuma aizsardzībai, MVU kapitāla nostiprināšanai un 
finansējuma pieejamībai, MVU starptautiskai darbībai, aizsargāto tirgu liberalizācijai, 
valūtu kursu stabilizācijai, ES uzņēmumu juridiskās aizsardzības veicināšanai ārvalstīs, kā 
arī negodīgas konkurences novēršanai un cīņai pret konkurences kropļojumiem un preču 
viltošanu;

4. uzskata, ka ekonomikas atveseļošana, ko veicinātu lēmumi, kurus ES pieņēmusi sadarbībā 
ar dalībvalstīm, radīs jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem, kas aizvien biežāk jūtas 
spējīgi konkurēt atklātos un pārredzamos globālajos tirgos;

5. uzskata, ka Eiropas Savienībai ārējā konkurētspēja ir ļoti svarīga un ka tās pamatā ir 
godīga vietējo un ārzemju ražotāju konkurence; tāpēc uzskata, ka jāveic pasākumi, ar 
kuriem nodrošinātu, ka Eiropas uzņēmumus neapdraud negodīga prakse; uzsver, ka liela 
nozīme ir efektīvai darba aizsardzības sistēmai, un vērš uzmanību uz to, ka vajadzības 
gadījumā jāizmanto tirdzniecības aizsardzības instrumenti pret valstīm, kas neievēro 
starptautiskās tirdzniecības noteikumus vai brīvās tirdzniecības nolīgumus ar ES;

6. uzsver, ka sarunās par nākamajiem tirdzniecības nolīgumiem jāaizstāv ES intereses, lai 
aizsargātu rūpniecību un nodarbinātību, kā arī prasa šādus nolīgumus sagatavot tā, lai tie 
iekļautos rūpniecības stratēģijā, kuras pamatā ir godīga konkurence; turklāt uzskata, ka 
juridiski saistošu sociālo un vides standartu klauzulu iekļaušanai brīvās tirdzniecības 
nolīgumos vajadzētu kļūt ierastu praksi;

7. turklāt uzskata , ka ES rūpniecības politikas pamatnostādnēs vajadzētu pienācīgi ņemt 
vērā vienotākas muitas pārbaudes, kas ir nozīmīgs preču viltošanas apkarošanas un 
Eiropas patērētāju aizsardzības līdzeklis; uzskata, ka rūpniecības politikai būtu arī 
jānodrošina saskaņota valstu muitas nodokļu iekasēšana uz ES robežām, lai izvairītos no 
atšķirībām, kā arī no kaitējuma importētāju interesēm un ES rūpniecības struktūras 
attīstībai;

8. uzskata, ka ES rūpniecības politikai būtu jānodrošina tirdzniecības noteikumu savstarpēja 
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atbilstība, lai aizsargātu Eiropas uzņēmumus un tirgus noteikumus pret ES saimniecisko 
partneru un konkurentu darbību;

9. prasa, lai Komisija, izmantojot Eiropas rūpniecības politikas pamatnostādnes, formulē 
konkrētus tiesību aktus ES tirdzniecības veicināšanai.
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