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Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus 

2016/2276(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0204/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu 

Eiropas Parlaments, 

1. uzsver, ka uz tiešsaistes platformām attiecas daudzas digitālā vienotā tirgus stratēģijas 

iniciatīvas; pauž nožēlu, ka trūkst koordinācijas un saskaņotības starp minētajām 

iniciatīvām; uzskata, ka iniciatīvām vajadzētu citai citu papildināt, lai atvieglotu 

ienākšanu tirgū un dotu iespēju tiešsaistes platformām izvērst savu darbību visās 

dalībvalstīs; 

2. uzskata, ka pašlaik spēkā esošais regulējums bieži vien atpaliek no digitalizācijas 

radītajām pārmaiņām; uzsver, ka analogā laikmeta tiesību aktus nevajadzētu vienkārši 

pārkopēt un attiecināt uz digitālo pasauli; prasa veikt spēkā esošo tiesību aktu vērienīgu 

pārskatīšanu, lai veicinātu vienkāršošanu un atbalstītu inovācijas un tehnoloģiski 

neitrālu nostāju; mudina dalībvalstis arī izvērtēt, vai valsts regulatīvā prakse atbalsta 

Eiropas digitālās ekonomikas izaugsmi; 

3. mudina Komisiju palīdzēt nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un veicināt 

konkurenci starp tiešsaistes platformām; norāda, ka konkurences spiediens dažādās 

nozarēs ir atšķirīgs, tāpēc universāli risinājumi reti ir piemēroti; 

4.  uzsver, ka iespējamās reformās nedrīkst pieļaut pārmērīgu regulējumu, un atzinīgi vērtē 

to, ka Komisija atzīst šo apdraudējumu; atzīst, ka vienādu noteikumu piemērošana 

attiecībā uz tiešsaisti un bezsaisti sniedz priekšrocības, tomēr uzskata, ka tā būtu 

jārīkojas tikai tad, ja situācijas tiešām ir pilnībā salīdzināmas; 

5. uzsver, ka saskaņā ar 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā 

tirgus aktu starpnieku ierobežota atbildība ir būtiska1, lai aizsargātu interneta atvērtību, 

pamattiesības, juridisko noteiktību un inovāciju; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu sniegt 

norādījumus, lai palīdzētu tiešsaistes platformām arī turpmāk nodrošināt atbilstību 

Direktīvai par elektronisko tirdzniecību; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 
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6. brīdina, ka uzraudzības pienākumu palielināšana tiešsaistes platformām nevar aizstāt 

tādu valsts vai Eiropas tiesību aktu efektīvu īstenošanu, kas ir vērsti pret nelikumīgu 

saturu, jo īpaši tādēļ, ka privātu struktūru darbības nevar aizstāt pienācīgas procedūras 

un pilsoņu pamattiesību brīvai izmantošanai paredzēto aizsardzību;  

7. norāda uz pagaidu konstatējumiem Komisijas pētījumā par tiešsaistes platformu praksi 

attiecībā uz B2B un uz dalībnieku, jo īpaši MVU, paustajām bažām; uzsver, ka tiem 

MVU, kuri meklē izmaksefektīvu piekļuvi tirgum, tiešsaistes platformas ir ļoti svarīgas 

un ka šie uzņēmumi negodīgas prakses rezultātā var nonākt ļoti nelabvēlīgā situācijā;  

8. norāda, ka Komisija turpinās apsvērt vispiemērotāko reakciju uz tās novērtējumu par 

B2B praksi, bet uzskata, ka vismaz ir jābūt pieejamām atbilstošām strīdu izšķiršanas 

un/vai kompensācijas procedūrām; uzskata, ka pasākumi pārredzamības palielināšanai 

attiecībā uz cenu noteikšanas un klasifikācijas mehānismiem ne tikai uzlabotu B2B 

attiecības, bet arī patērētāji tiktu labāk informēti; 

9. uzsver, ka ES konkurences tiesību akti ir balstīti uz stabiliem un atzītiem principiem un, 

ja tie tiek stingri piemēroti, tie atbilst digitālās ekonomikas vajadzībām; atzinīgi vērtē 

Komisijas proaktīvo rīcību izpildes jomā un mudina jo īpaši pievērst uzmanību 

mijiedarbībai starp kontroli, datu izmantošanu un konkurences tiesībām;  

10. uzsver, ka, ņemot vērā digitālās nozares straujo attīstību, Komisijai ir savlaicīgi 

jāpieņem lēmumi lietās, kas skar konkurenci; uzskata, ka arī nozaru prakses kodeksi var 

būt efektīvi instrumenti pret konkurenci vērstas prakses mazināšanai, kā arī palīdzēt 

risināt situāciju konkrētos gadījumos. 

Or. en 

 

 


