
AD\1053721LV.doc PE544.489v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2014/2228(INI)

25.3.2015

ATZINUMS

Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)
(2014/2228(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Dita Charanzová



PE544.489v02-00 2/7 AD\1053721LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\1053721LV.doc 3/7 PE544.489v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

saistībā ar pašreizējām sarunām par TTIP iesniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a) par politiskajām prioritātēm

i. nodrošināt, lai sarunu rezultātā tiktu noslēgts vērienīgs un visaptverošs nolīgums, kas 
pavērtu ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ievērojamas jaunu tirgu pieejamības iespējas un 
sniegtu iedzīvotājiem, patērētājiem un darba ņēmējiem labumu, vienlaikus saglabājot 
Eiropas modeli, kuram raksturīga konkurētspējīga sociālā tirgus ekonomika;

ii. nodrošināt, lai ar nolīgumu ne tikai tiek mazināti šķēršļi, bet arī veicināts un aizsargāts 
LESD paredzētais Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības augstais līmenis, jo īpaši 
attiecībā uz informācijas sniegšanu, paturot prātā to, ka lielākajā daļā nozaru ES un ASV 
standarti un regulatīvā vide šo augsto līmeni jau nodrošina; tādēļ ņemt vērā, ka mūsu 
regulējumu tuvināšana jāizmanto kā iespēja izveidot augstas kvalitātes standartus un 
tiesību normas, kas varētu kļūt par jaunu pasaules mēroga kritēriju un faktisku 
starptautisko standartu;

iii. uzturēt pēc iespējas labāku sarunu pārredzamību, tostarp nodrošinot piekļuvi sarunu 
tekstiem, un visa procesa laikā rīkot apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību;

b) par pilnīgu un pārredzamu pieejamību ES pakalpojumu sniedzējiem — profesionālās 
mobilitātes šķēršļu novēršana

i. aizsargājot ES dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, 
pasūtīšanu un finansēšanu saskaņā ar Līgumiem, uzstāt, ka ASV liberalizēto pakalpojumu 
tirgum ir jābūt pilnībā pieejamam ES pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar pārredzamiem, 
savstarpējiem un taisnīgiem noteikumiem gan federālā līmenī, gan apakšlīmeņos un ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem pakalpojumu sniedzējiem;

ii. nodrošināt to, lai nolīgums neapdraudētu ES sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti un 
tās aizsardzībai izmantot tādus pašus drošības pasākumus un definīcijas, kas paredzētas 
citos brīvās tirdzniecības nolīgumos, piemēram, CETA, jo īpaši attiecībā uz publiski 
finansētu veselības aprūpi, izglītību, sociālajiem pakalpojumiem, ūdens ieguvi, apgādi un 
attīrīšanu, vietējo pašvaldību īstenotajiem pasākumiem un audiovizuālo jomu;

iii. nodrošināt to, ka puses savstarpēji atzīst profesionālās kvalifikācijas, jo īpaši izveidojot 
tiesisko regulējumu ar federālajiem štatiem, kuriem šajā jomā ir regulatīvas pilnvaras, un 
veicināt mobilitāti pāri Atlantijas okeānam, atvieglojot vīzu izsniegšanu profesionāļiem no 
visām ES dalībvalstīm, kuri darbojas nolīgumā ietvertajās nozarēs;

iv. paralēli sarunām sekmēt to, ka puses sāk sarunas par papildu nolīgumu, ar ko tiktu atceltas 
prasības par darba atļauju, lai tādējādi radītu darba ņēmēju maksimālu mobilitāti starp 
pusēm;
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c) par taisnīgu un pārredzamu iepirkumu visos līmeņos

i. izmantot vērienīgu nostāju attiecībā uz sadaļu par publisko iepirkumu un nodrošināt 
Eiropas ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši MVU, iespēju piedalīties ASV tirgū ar 
nediskriminējošiem nosacījumiem visos valsts pārvaldes līmeņos; nodrošināt savstarpēju 
un pārredzamu pieejamību, lai mazinātu pašlaik pastāvošo asimetriju, un izpētīt iespējas 
attiecībā uz to, kā panākt, lai ES uzņēmumiem tiek piemērots atbrīvojums no federālajos 
un, kad vien iespējams, štata tiesību aktos paredzētās prasības iepirkumu veikt valsts vai 
vietējā līmenī; 

ii. nodrošināt to, lai sarunās tiek ievērota jaunā publiskā iepirkuma direktīva un jaunā 
koncesiju direktīva, jo īpaši attiecībā uz publiskā sektora iestāžu savstarpējās sadarbības, 
izņēmumu, MVU piekļuves un ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu kritēriju 
izmantošanas definēšanu;

iii. precizēt to, ka netiek skartas tiesības izvēlēties pakalpojumu sniegšanas veidu un ka tādēļ 
pakalpojumu nodaļā ietverto t. s. sprūdrata klauzulu, kas nosaka, ka līgumā paredzētās 
pušu tiesības tiek pielāgotas atkarībā no jau izpildītajiem līguma nosacījumiem, nevar 
piemērot pakalpojumiem, kurus līgumslēdzēja iestāde, izmantojot publisko iepirkumu, 
piešķir privātai trešai personai un pēc līguma izbeigšanās pati sniedz kā savu vai iekšēju 
darījumu;

iv. darbības jomas, noteikumu un disciplīnu ziņā par pamatu izmantot rezultātus, kas gūti 
saistībā ar Nolīgumu par valsts iepirkumu, kā arī vienkāršot un racionalizēt procedūras, 
vienlaikus nodrošinot labāku pārredzamību;

v. uzsvērt to, ka publiskais iepirkums ir jāiekļauj galīgajā visaptverošajā nolīgumā, jo 
publiskais iepirkums veido būtisku daļu no ES un citu tirdzniecības partneru ekonomikas 
un tādēļ ir viena no svarīgākajām ES ekonomiskajām interesēm;

d) par transatlantiskiem standartiem kā globāliem standartiem

i. uzsvērt to, ka nolīgumā, vienlaikus saglabājot ES standartu un tehnisko regulējumu 
nodrošināto aizsardzību, būtu jāparedz mērķi, kas pārsniedz PTO Nolīguma par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā noteikumus, tādās jomās kā atbilstības novērtēšana, 
tehniskās prasības un standarti, kā arī jānodrošina lielāka pārredzamība tehniskā 
regulējuma un standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā;

ii. šajā nolūkā nodrošināt Eiropas uzņēmumiem iespēju vērsties vienā ASV informācijas 
punktā, lai saņemtu informāciju par standartiem visās nozarēs; stingri aizstāvēt ES darbu 
standartizācijas jomā un veicināt tās principus, proti, saskaņotību, pārredzamību, 
atvērtību, vienprātību, brīvprātīgu piemērošanu, neatkarību no īpašām interesēm un 
efektivitāti;

iii. izveidot tālejošu, pārredzamu un efektīvu sadarbības un dialoga mehānismu, kura mērķis 
ir, kad vien iespējams, izveidot kopējus standartus un nodrošināt to, lai nolīgumā 
iekļautajās pamatnozarēs arī turpmāk netiek neplānoti pieņemti atšķirīgi standarti, 
uzskatot, ka par šādiem standartiem, jo īpaši inovatīvās nozarēs, būtu jāvienojas un tie 
būtu jāpopularizē visos starptautiskajos forumos; ņemt vērā problēmas, kas rodas, 
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saskaņojot citādi strukturēto un motivēto ASV standartizācijas sistēmu ar Eiropas 
mehānismu;

iv. uzsvērt, ka gadījumā, ja pastāv un ir atjaunināti ISO un IEC standarti, par kuriem panākta 
starptautiska vienošanās, piemēram, elektronisko iekārtu nozarē, ASV un ES šie standarti 
būtu jāpieņem;

e) par transatlantiskās tirdzniecības tehnisko šķēršļu likvidēšanu

i. censties joprojām garantēt produktu drošības augstu līmeni Savienībā, vienlaikus novēršot 
pārbaužu nevajadzīgu dubultošanos, kuras dēļ tiek lieki izšķiesti līdzekļi, jo īpaši zema 
riska produktu gadījumā; nodrošināt, ka ASV atzīst produktu atbilstības pašdeklarāciju 
gadījumos, kad to ir atļauts sniegt saskaņā ar ES tiesību aktiem;

ii. atbalstīt obligāta strukturālā dialoga izveidi, regulatīvas paraugprakses apmaiņu un 
regulatīvo sadarbību nolīgumā iekļautajās nozarēs, pilnībā ņemot vērā autonomiju 
regulējuma jomā; uzsvērt, ka šajā sadarbībā būtu jāiekļauj agrīnās brīdināšanas mehānismi 
un informācijas apmaiņa regulējuma izstrādes periodā; mudināt uzlabot regulatīvo 
sadarbību citās nozarēs un sekmēt ES tirgus uzraudzības sistēmas darbību, lai nodrošinātu 
augstus patērētāju tiesību aizsardzības standartus;

iii. censties panākt to, lai regulatīvās sadarbības dēļ nepalielinās administratīvais slogs, 
vienlaikus paturot prātā to, ka regulējuma atšķirības ir galvenais ar tarifiem nesaistītais 
tirdzniecības šķērslis, jo īpaši mašīnbūves nozarē, kas aptver elektriskās un mehāniskās 
iekārtas, ierīces un aprīkojumu, un ka regulējuma izstrādātājiem būtu jāizvērtē atbilstības 
un regulējuma simetrijas veicināšanas iespējas, piemēram, savstarpēja atzīšana, 
saskaņošana vai prasību pielāgošana;

iv. uzstāt uz to, ka nolīgums nedrīkst skart tiesības paredzēt regulējumu, ievērojot tādu 
veselības, drošības, patērētāju, darba un vides aizsardzības un kultūras daudzveidības 
līmeni, kādu katra puse uzskata par atbilstošu; šajā sakarībā uzstāt, ka ir svarīgi ievērot 
LESD 191. pantā noteikto piesardzības principu; uzsvērt, ka regulatīvajai sadarbībai ir 
jābūt pārredzamai un ka Eiropas Parlamentam būtu jāsekmē darbs, ko veiks topošās 
iestādes;

v. atcerēties, ka viens no svarīgākajiem nolīguma panākumiem būtu transportlīdzekļu 
drošības noteikumu līdzvērtības atzīšana pēc iespējas lielākā skaitā un šajā nolūkā būs 
nepieciešams pārbaudīt, vai ES un ASV regulējums nodrošina līdzīgu aizsardzības līmeni, 
nemazinot ES aizsardzības līmeni; uzsvērt, ka tam ir jābūt solim virzībā uz pilnīgu 
regulējuma konverģenci šajā nozarē; norādīt, ka īpaši automašīnu drošības jomā tomēr 
pastāv daudz atšķirību starp ASV un ES produktiem, un mudināt stiprināt ES un ASV 
sadarbību Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijā (UNECE), jo 
īpaši jauno tehnoloģiju jomā, kā arī citos starptautisko standartu noteikšanas forumos;

f) par muitas un tirdzniecības sekmēšanu, jo īpaši saistībā ar MVU

i. ņemot vērā to, ka ar tarifiem nesaistīti tirdzniecības šķēršļi nesamērīgi ietekmē MVU un 
nolīgumam šo parādību jācenšas mazināt vai pilnībā izskaust, mudināt veidot saskaņotu 
sistēmu, tostarp paredzot nolīgumā iekļaut īpašu nodaļu par MVU, kas ļautu MVU 
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vērsties attiecīgās iestādēs, lai risinātu ar tarifiem nesaistīto tirdzniecības šķēršļu radītās 
problēmas;

ii. gādāt par to, lai nolīgums atvieglotu MVU iespējas piedalīties transatlantiskajā 
tirdzniecībā un samazināt izmaksas, modernizējot, digitalizējot, vienkāršojot un 
racionalizējot procedūras, likvidējot dubultas sertifikācijas prasības un paaugstinot 
minimuma robežvērtību muitas nodevām un pārbaudēm, kas netiek veiktas izlases veidā;

iii. stingri atbalstīt domu par to, ka līdzīgi kā ES būtu jāizveido bezmaksas ASV tiešsaistes 
palīdzības dienests MVU vajadzībām, kurā mazāki uzņēmumi varētu saņemt visu 
nepieciešamo informāciju par eksportu uz ASV, importu no ASV un ieguldījumu 
veikšanu ASV, tostarp saņemt informāciju par muitas nodevām, nodokļiem, noteikumiem, 
muitas procedūrām un tirgus iespējām;

iv. risināt tādus jautājumus par muitu, kas ir ārpus PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīguma 
noteikumiem, un uzsvērt, ka, lai patiešām likvidētu administratīvo slogu, ir jāpanāk 
vismaz minimāls regulējuma saskaņošanas līmenis muitas un robežu politikas un prakses 
jomā;

g) par skaidriem izcelsmes noteikumiem

i. ieviest tādus kopējus noteikumus produktu izcelsmes definēšanai, kuri uzņēmējiem būtu 
skaidri un viegli piemērojami, un izvērtēt pašreizējās un turpmākās ražošanas tendences, 
kā arī turpmāku iespējamo kumulāciju ar valstīm, kas ar nolīguma pusēm noslēgušas 
brīvās tirdzniecības nolīgumus; 

ii. garantēt to, ka nolīgumā tiek iekļauti noteikumi, ar kuriem novērš ES ģeogrāfisko norāžu 
nelikumīgu un patērētājus maldinošu izmantošanu, un aizsargāt šīs ģeogrāfisko norāžu 
sistēmas, kas ir ievērojami sekmējušas patērētāju tiesību aizsardzību un skaidras un 
koncentrētas informācijas sniegšanu par produktu izcelsmi; uzskatīt sarunas par iespēju 
tuvoties augstu kopējo standartu ieviešanai attiecībā uz produktu obligāto izcelsmes 
norādi, kas sniegs pilnīgas garantijas patērētājiem un nodrošinās ekonomikas dalībniekiem 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz abu tirgu pieejamību.
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