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IEROSINĀJUMI

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

1. iesniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a. nodrošināt, ka tiek panākts visaptverošs un mērķtiecīgs nolīgums par TTIP, ar kuru 
tiek uzlabota taisnīga konkurētspēja abās Atlantijas okeāna pusēs, vienlaikus ņemot 
vērā Eiropas sociālās tirgus ekonomikas vērtības, nodrošinot ieguvumus patērētājiem, 
ražošanai un investoriem, veicinot kvalitatīvu darbvietu radīšanu un izaugsmi un 
nodrošinot, ka regulatīvā sadarbība nekādā veidā neapdraud demokrātisko kontroli 
abās Atlantijas okeāna pusēs un cenšas panākt arī pāreju uz ilgtspējīgāku sabiedrību;

b. nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka abu Atlantijas okeāna krastu finanšu 
dalībnieku tirdzniecība un investīcijas, kā arī visu ASV un Eiropas pakalpojumu 
nodrošinātāju vienlīdzīga tirgus piekļuve tiek reglamentēta saskaņā ar augstākajiem 
standartiem, vienlaikus turpinot darbu pie augsta līmeņa aizsardzības, jo īpaši tādās 
jomās kā veselība un drošība, patērētāju aizsardzība, nodarbinātība, sociālās tiesības, 
finanšu pakalpojumu reglamentēšana, tiesību akti vides jomā, pārtikas nekaitīgums un 
datu aizsardzība; nodrošināt, lai noteikumi nekādā veidā nekavētu šādu standartu 
turpmāku stiprināšanu vai nu pēc būtības, vai vājinot to regulatīvo ietekmi; un 
nodrošināt, ka TTIP nolīgumā tiek ietverta īpaša nodaļa attiecībā uz MVU;

c. uzskatīt, ka labs nolīgums par regulatīviem standartiem var būt pasaules mēroga 
precedents turpmākiem tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem, samazinot izmaksas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, visā pasaulē;

d. atzīt, ka galvenie ieguvēji no TTIP var būt MVU, jo lielās korporācijas panāk 
apjomradītus ietaupījumus, kas ļauj tām viegli piekļūt tirgiem abās Atlantijas okeāna 
pusēs, un ka MVU nav finanšu, juridisko vai citu resursu, lai pārvarētu regulatīvās 
atšķirības un citus tirdzniecības šķēršļus;

e. nodrošināt lielāku pārredzamību un informācijas apmaiņu saistībā ar valsts atbalsta 
noteikumiem un valsts atbalsta piešķiršanu, vienlaikus garantējot vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, kā arī ciešāku konkurētspējas 
iestāžu sadarbību uzņēmumu apvienošanas, pretmonopola, valsts uzņēmumu un 
subsīdiju jomā; veikt tūlītējus pasākumus, lai nodrošinātu konkurētspējas nodaļas 
iekļaušanu nolīgumā;

f. nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka ar finanšu pakalpojumiem saistītās sarunas 
par piekļuvi tirgum tiek apvienotas ar abpusēju finanšu regulējuma atzīšanu un 
augšupvērstu konverģenci, lai kā galveno mērķi sekmētu augstāku standartu un 
vispārējo interešu sekmēšanu; 
pastāvīgi sadarbojoties citos starptautiskos forumos atbalstīt vēl augstākus 

starptautiskus standartus, tostarp „Bāzele III” noteikumus, neskarot ES un dalībvalstu 
iestāžu iespējas reglamentēt un pārraudzīt finanšu produktus un praksi, veicot 
regulatīvos un uzraudzības pienākumus;
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g. netaupīt spēkus, lai pilnībā izmantotu iespēju, ko sniedz sarunas par TTIP, proti, 
pozitīvā gaisotnē un konstruktīvā veidā kopīgi risināt jautājumu par finanšu 
pakalpojumiem, vienlaikus ņemot vērā abu pušu iepriekš gūtos panākumus šajā jomā; 
diskusijas varētu ietvert divpusējas apspriedes par jaunajiem tiesību aktiem, 
pārredzamības nodrošināšanu ieinteresētajām personām attiecībā uz divpusējām 
sarunām par finanšu jautājumiem un lielāku atbildību pret vēlētām struktūrām;

h. atturēties no papildu saistību noteikšanas finanšu pakalpojumiem attiecībā uz piekļuvi 
tirgum, jo savstarpējā saikne, sarežģītība un pārmērīgi lielie uzņēmumi rada un izplata 
sistēmiskus riskus un apdraud finanšu stabilitāti;

i. nākt klajā ar direktīvu, kurā paredzēti pasākumi pret BEPS (nodokļu bāzes 
samazināšana un peļņas novirzīšana), lai izbeigtu kaitējošo konkurenci starp 
uzņēmumiem, jo īpaši daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuri, bieži Atlantijas okeāna 
otrā pusē, veido savu vispārējo nodokļu situāciju tā, lai varētu peļņu pārnest uz 
jurisdikcijām ar zemākām nodokļu likmēm, ņemot vērā ESAO veikto darbu; 
nodrošināt, ka ārzonu fondiem, kuru vadītāji strādā abos Atlantijas okeāna krastos, ir 
jāizveido sava galvenais birojs uz sauszemes; nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu 
automātisku informācijas apmaiņu un ziņošanu par katras valsts nodokļu jautājumiem, 
izņemot MVU; ES līmenī izveidot nodokļu oāžu definīciju un sarakstu, ņemot vērā 
ESAO veikto darbu;

j. nekavējoties rīkoties, lai TTIP iekļautu tiesiskus pasākumus pret agresīvu nodokļu 
plānošanu, izmantojot sistemātisku kapitāla kustību pāri Atlantijas okeānam, un 
nodrošināt, ka šīs kustības pamatā ir saimnieciskā darbība un ar to netiek mēģināts 
izvairīties no nodokļu maksājumiem valstī, kurā notiek ražošana; nodrošināt lielāku 
abu Atlantijas okeāna pušu maksājumu bilances statistikas pārredzamību un 
detalizētību;

k. nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu Eiropas uzņēmumu, tostarp MVU, taisnīgu 
konkurenci un piekļuvi publisko pakalpojumu līgumiem un publiskajam iepirkumam 
ASV un garantēt, ka publiskajā iepirkumā ir iekļauta obligāta sociālo, ētisko un vides 
kritēriju ievērošana; atzīt, ka pašreizējā nelīdzsvarotā tirgus piekļuve publisko 
pakalpojumu līgumiem un publiskajam iepirkumam ASV, salīdzinājumā ar ES, rada 
netaisnīgu konkurenci; atzīt, ka 85 % publisko iepirkumu konkursu Eiropas Savienībā 
jau ir pieejami ASV piegādātājiem, bet ES piegādātājiem ir pieejami tikai 32 % no 
ASV iepirkumu konkursiem; nodrošināt, ka nesen pieņemtie ES noteikumi par 
publiskajiem iepirkumiem arī turpmāk tiek ievēroti;

l. nodrošināt, ka nesen pieņemtie ES noteikumi publiskā iepirkuma jomā tiek aizsargāti 
un atbalstīti sarunās, jo īpaši par MVU piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem, 
atbilstības kritērijiem, kuru pamatā ir labākā kvalitātes un cenas attiecība, nevis lētākā 
cena, tirgu, kas rezervēts sociālās ekonomikas uzņēmumiem, iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm veicināt sadarbību kopienas iekšienē, kā arī saglabāt kritērijus attiecībā uz 
dalības konkursos izslēgšanu no ES un starptautiskajiem noteikumiem; nodrošināt, ka 
ES uzņēmumi netiek diskriminēti, piesakoties uz publiskā iepirkuma līgumu slēgšanu 
ASV, un ka tiem ir tāda pati pārredzama piekļuve, kāda tiek nodrošināta ASV 
uzņēmumiem Eiropā saskaņā ar ES publiskā iepirkuma noteikumiem;
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m. veikt tūlītējus aktīvus pasākumus pret protekcionismu un tiesību aktiem, kas apgrūtina 
Eiropas tirgus piekļuvi ASV;

n. nodrošināt, ka visos ar TTIP praksē ieviestajos strīdu izšķiršanas mehānismos tiek 
ievērota pilnīga pārredzamība, tiem tiek piemēroti demokrātiski principi un kontrole, 
un tie neiejaucas valdības reglamentēšanas tiesībās;

o. nekavējoties rīkoties ar nolūku panākt, ka tiek izvēlēta pozitīvā saraksta pieeja, lai visi 
TTIP ietvertie sabiedriskie pakalpojumi nolīgumā būtu skaidri un pozitīvi uzskaitīti, 
un tajā nebūtu iekļautas “atturēšanās no jebkādas darbības” vai „sprūdrata” klauzulas; 

p. atzīt un uzsvērt valsts uzņēmumu un citu valsts īpašuma veidu nozīmi svarīgiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem un aicināt tos 
neiekļaut nolīgumā: nodrošināt, ka sabiedrisko pakalpojumu vadību neietekmē TTIP, 
saskaņā ar pilnvarām, ko Komisijai piešķīra dalībvalstis;

q. atzīt, ka TTIP sniegs lielākas priekšrocības MVU, nevis lielajiem uzņēmumiem; ņemt 
vērā, ka tarifu likvidēšana, muitas procedūru vienkāršošana un produktu standartu 
konverģence ievērojami veicinās MVU dalību transatlantiskajā tirdzniecībā un ka 
TTIP būs pirmais brīvās tirdzniecības nolīgums, kurā ir ietverta MVU veltīta sadaļa; 
strādāt, lai nostiprinātu pašreizējo ASV un ES sadarbību MVU jomā; strādāt, lai 
izveidotu tīmekļa vietnes, kurās MVU Eiropā un ASV varētu atrast informāciju par 
tarifiem, muitas procedūrām un visiem piemērojamiem produktu noteikumiem 
federālā un valsts līmenī ASV, kā arī Savienības un dalībvalstu līmenī Eiropas 
Savienībā; 

r. nodrošināt, ka visās jomās tiek pienācīgi ievērotas Eiropas konkurences tiesības, jo 
īpaši attiecībā uz digitālo tirgu;

s. nodrošināt, ka nolīgumā pilnībā tiek ņemtas vērā darbinieku tiesības un aizsardzība, un 
tās nedrīkst mazināt lielāka piekļuve tirgum un konkurence;

t. apzināties, ka šim nolīgumam ir ne tikai ekonomiska, bet arī politiska nozīme, jo to 
parakstīs abās Atlantijas okeāna pusēs, teritorijā, ko raksturo kopīga drošība, kā arī 
tādas vērtības kā brīvība, vienlīdzība, demokrātija, cilvēktiesības un sociālā tirgus 
ekonomika;

u. pievērst uzmanību bažām saistībā ar sarunām par TTIP un, lai tās kliedētu, maksimāli 
nodrošināt sarunu pārredzamību un sākt Eiropas informēšanas kampaņu;

v. veikt turpmākus pasākumus, lai padarītu pārrunas atklātākas, jo īpaši attiecībā uz tiešu 
piekļuvi informācijai reģionālā un vietējā līmenī;

w. nodrošināt visa sarunu procesa pārredzamību saskaņā ar Komisijas pienākumu 
atbilstoši LESD 218. panta 10. punktam, kuru Tiesa nesenā spriedumā atzina par 
likumiski noteiktu, visos sarunu posmos nekavējoties un pastāvīgi sniegt Parlamentam 
pilnīgu informāciju; 
censties vienoties ar ASV administrāciju par to, lai visiem Parlamenta deputātiem 

būtu piekļuve konsolidētajiem sarunu tekstiem; saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
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Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem nodrošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejami visu pušu sarunu dokumenti, izņemot dokumentus, kuri ir jāklasificē, 
katrā atsevišķā gadījumā to pamatojot;

x. ierosināt iniciatīvas MVU attiecībā uz to, kā panākt piekļuvi tirgum un uzsākt 
ieguldījumus Atlantijas okeāna otrā pusē;

y. nodrošināt, ka Eiropas Parlamentam ir pienācīga nozīme regulējuma konverģences 
lēmumu pieņemšanā pēc nolīguma ratificēšanas.
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