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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku
(2020/2223(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 101. līdz 
109. pantu,

– ņemot vērā attiecīgos Komisijas noteikumus, pamatnostādnes, lēmumus, sabiedriskās 
apspriešanas, paziņojumus un dokumentus par konkurenci,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 9. jūlijā publicēto 2019. gada ziņojumu par 
konkurences politiku (COM(2019) 302) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas kā 
pavaddokuments publicēts tajā pašā dienā,

– ņemot vērā savu 2020. gada 18. jūnija rezolūciju par gada ziņojumu par konkurences 
politiku1,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (COM(2020) 102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. marta, 2020. gada 4. aprīļa, 2020. gada 13. maija 
un 2020. gada 2. jūlija paziņojumus par pagaidu regulējumu valsts atbalsta 
pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā2,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 21. septembra paziņojumu “Pamatnostādnes par 
atsevišķiem valsts atbalsta pasākumiem saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu pēc 2020. gada” (C(2020)6400 final),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. jūnija Balto grāmatu par vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu nodrošināšanu attiecībā uz ārvalstu subsīdijām3,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) Īpašo ziņojumu Nr. 24/2020 “Komisijas 
īstenotā ES uzņēmumu apvienošanās kontrole un pretmonopola procedūras: jāpaplašina 
tirgus uzraudzība”4,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas (Ursula von der Leyen) 
2020. gada 16. septembra runu par stāvokli Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā atbildes, ko Eiropas Parlamenta 2019. gada 8. oktobrī rīkotajā uzklausīšanas 
sanāksmē rakstiski un mutiski sniedza komisāra amata kandidāte Mārgrete Vestagere 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0158.
2 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52020DC0253.
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_LV.pdf.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52020DC0253
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_LV.pdf
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(Margrethe Vestager),

– ņemot vērā Eiropas Konkurences tīkla (EKT) 2020. gada 23. marta kopīgo paziņojumu 
par konkurences tiesību piemērošanu koronavīrusa krīzes laikā5,

– ņemot vērā Komisijas augsta līmeņa ekspertu 2019. gada 4. aprīļa ziņojumu 
“Competition policy for the digital era” [Konkurences politika digitālajam laikmetam]6,

– ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 1. un 2. oktobra ārkārtas sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā to, ka 2020. gada 20. oktobrī ASV Tieslietu departaments ir cēlis tiesā 
pretmonopola civilprasību pret Google par nelikumīgu monopolstāvokļa uzturēšanu 
vispārējo meklēšanas pakalpojumu un meklēšanas reklāmu jomā, tā pārkāpjot ASV 
pretmonopola tiesību aktus7,

– ņemot vērā ASV Kongresa Pārstāvju palātas Tieslietu komitejas Pretmonopola 
apakškomitejas 2020. gada 6. oktobra ziņojumu “Investigation of Competition in the 
Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations” [Izmeklēšana 
attiecībā uz konkurenci digitālajā tirgū: vairākuma ziņojums un ieteikumi]8,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā ES konkurences politikas uzdevums ir uzturēt atvērtu tirgus ekonomiku, kurā ir 
brīva, godīga un efektīva konkurence un priekšroka tiek dota resursu efektīvai sadalei;

B. tā kā Komisija nevilcinoties reaģēja uz Covid-19 krīzes uzliesmojumu, pieņemot īpašus 
konkurences noteikumus, kam būtu jāsaglabā savs pagaidu raksturs;

C. tā kā Savienības konkurences noteikumu pārdomāta saskaņošana ar Savienības 
rūpniecības un starptautiskās tirdzniecības politikas nostādnēm ir ļoti svarīga, lai 
repatriētu darbības, kas risinās vērtības veidošanas ķēdē, un lai veicinātu konkurenci 
pasaules mērogā;

D. tā kā lielāko daļu interneta vārteju lietotājiem nodrošina vien satriecoši mazs skaits 
digitālo ekosistēmu un lielo platformu,

Vispārīgi apsvērumi 

1. vērš uzmanību uz to, ka konkurences politikai — kuras mērķis ir nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visos sektoros, sekmēt inovāciju un piedāvāt 
patērētājiem plašāku izvēli, — ir izšķiroša nozīme, lai garantētu vienotā tirgus pareizu 
darbību;

2. uzskata, ka neatkarīgu konkurences iestāžu stingri un objektīvi nodrošināta ES 

5 https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf.
6 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdfl.
7 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download.
8 https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf.

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/index.html
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
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konkurences noteikumu izpilde var lielā mērā palīdzēt īstenot galvenās politiskās 
prioritātes; uzsver, ka tam ir nozīme arī krīzes apstākļos;

3. uzskata, ka vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana uzņēmumiem vienotajā 
tirgū ir atkarīga arī no tā, cik apņēmīgi un efektīvi tiek apkarots sociālais dempings;

4. vērš uzmanību uz to, ka pārmērīgs nodokļu slogs var slāpēt inovāciju un traucēt 
sāncensībai tirgū, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Politikas risinājumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai

5. atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz Covid-19 krīzi, ir pieņemts pagaidu regulējums valsts 
atbalsta pasākumiem;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt īstenot ceļvedi laika periodam pēc Covid-19 krīzes, 
lai panāktu, ka valsts atbalsta ir mazāk un ka tas ir mērķtiecīgāks;

7. atkārtoti norāda, ka prioritārs ir uzdevums nodrošināt valsts atbalsta noteikumu stingru 
un objektīvu ievērošanu, cita starpā arī tad, ja nākas risināt turpmākas banku krīzes 
situācijas, un tādējādi garantēt, ka nodokļu maksātāji ir pasargāti no banku glābšanas 
sloga;

8. prasa analizēt iespējamos konkurences izkropļojumus, kas varētu rasties saistībā ar 
Eiropas Centrālās bankas pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PEPP) un 
uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmu (USAIP);

Globālā dimensija

9. uzsver, ka konkurences politikas izpildes nodrošināšanai nozīmīgi elementi ir globāls 
dialogs un sadarbība;

10. pauž bažas par kropļojošu valsts finansētu konkurenci, ko rada Ķīnas un citi ārvalstu 
uzņēmumi, kuri iegādājas Eiropas uzņēmumus, sevišķi tos, kas aktīvi darbojas 
novatorisku tehnoloģiju jomā;

11. atzinīgi vērtē Komisijas Balto grāmatu par vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu attiecībā uz ārvalstu subsīdijām;

12. uzskata, ka Savienībai un dalībvalstīm ir vajadzīgas mērķtiecīgas politikas nostādnes un 
ieguldījumi, kas ļauj īstenot reindustrializāciju un repatriēt darbvietas un darbības, kuras 
risinās vērtības veidošanas ķēdē;

13. aicina Komisiju noskaidrot stratēģiskas atkarības elementus, sevišķi sensitīvu 
rūpniecības ekosistēmu struktūrā, un piedāvāt pasākumus šādas atkarības mazināšanai, 
ko cita starpā var panākt, arī dažādojot ražošanas un piegādes ķēdes, veicinot ražošanu 
un ieguldījumus Eiropā un nodrošinot stratēģisko krājumu veidošanu;

14. atbalsta to, ka ES konkurences noteikumos tiek iekļauta pamatīga valsts atbalsta 
pārbaude trešo valstu uzņēmumiem, un tomēr uzsver, ka arī turpmāk ir jānodrošina, lai 
Savienība būtu atvērta ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas atbilstoši tās tiesiskajam 
regulējumam;
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Konkurences politika digitālajā laikmetā

15. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos vērsties pret negodīgiem noteikumiem un praksi, 
rīkoties izlēmīgi un likvidēt nelikumīgus šķēršļus, kas Eiropas digitālajā vienotajā tirgū 
traucē iespējām konkurēt tiešsaistē;

16. gan atzīstot, ka ir pieliktas pūles, tomēr uzskata, ka līdz šim nav pietiekami risinātas 
problēmas, kas saistītas ar lielo tehnoloģiju uzņēmumu pārāk dominējošo stāvokli tirgū, 
un ka tās ir steidzami jāatrisina;

17. uzskata, ka strukturālu konkurences problēmu risināšanai digitālajos tirgos, iespējams, 
ir vajadzīgi jauni konkurences instrumenti, jo spēkā esošie noteikumi tām nenodrošina 
visefektīvāko risinājumu;

18. aicina Komisiju apsvērt priekšlikumus, ar kuriem nosaka aizliegumu platformām 
piešķirt sev preferences un izvērst savu uzņēmējdarbību virzienos, kas ir no attiecīgās 
platformas atkarīgi vai ar to savietojami, un ar kuriem nosaka arī prasību platformām 
nodrošināt savu pakalpojumu saderību ar konkurentu tīkliem, lai aktivizētu savstarpējas 
izmantošanas un datu pārnešanas iespējas;

19. uzskata, lielo tehnoloģiju uzņēmumu monopolus ir vēlams strukturāli nodalīt, lai 
atjaunotu konkurenci digitālajos tirgos;

20. gaida Komisijas priekšlikumus attiecībā uz digitālo pakalpojumu tiesību aktu un 
digitālo tirgu normatīvo aktu;

21. uzskata, ka Parlamentam būtu aktīvi jāpiedalās politiskajās debatēs par konkurences 
politiku, tādēļ cita starpā rīkojot arī atklātu uzklausīšanu ar lielo tehnoloģiju uzņēmumu 
(Google, Amazon, Facebook, Apple) izpilddirektoru līdzdalību;

22. uzsver to, cik nozīmīga ir palīdzība patērētājiem un lietotājiem, lai tie spētu vairāk 
kontrolēt savus datus un identitāti un uzņemties par to atbildību, un prasa augstā līmenī 
nodrošināt personas datu aizsardzību, vienlaikus paaugstinot digitālo pakalpojumu 
pārredzamības un pārskatatbildības līmeni;

23. prasa palielināt Savienības infrastruktūras jaudu vitāli svarīgos digitālās nozares 
sektoros;

24. aicina Komisiju nodrošināt, lai arī digitālajā laikmetā mērķim atbilstošs būtu gan 
jēdziens “dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana”, gan “būtisko iekārtu” 
doktrīna;

25. uzskata, ka privātuma un personas datu aizsardzībai, diskriminācijas aizlieguma 
principam, kā arī vārda un informācijas brīvībai ir jākļūst par neatņemamiem sekmīgas 
un noturīgas ES digitālo pakalpojumu politikas pamatelementiem;

Valsts atbalsta kontrole

26. atzīmē, ka valsts atbalsta politika ir konkurences politikas neatņemams elements un ka 
valsts atbalsta kontrole atspoguļo nepieciešamību saglabāt līdzvērtīgus konkurences 
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apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas vienotajā tirgū;

27. aicina Komisiju rūpīgi pievērsties sektoriem, kas ir daudzu citu rūpniecības nozaru 
pamatā, un rūpīgi pievērsties arī Savienības sociālās un ekonomiskās vērtības 
veidošanas ķēdei; ir nobažījies, jo tad, ja pārāk daudz šādu sektoru tiek svītrots no valsts 
atbalsta saņemšanas kritērijiem atbilstošo skaita, cita starpā arī ar pārskatītajām ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pamatnostādnēm par valsts atbalstu, tas var 
apdraudēt Savienības spēju konkurēt starptautiskā mērogā;

28. ar bažām norāda, ka nelikumīga valsts atbalsta atgūšana joprojām ir ilgstošs un 
apgrūtinošs process;

Apvienošanās kontrole, pretmonopola procedūras un karteļi

29. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pārskatīt savu 1997. gada paziņojumu 
Nr. 97/C 372/03 par to, kā definējams jēdziens “konkrētais tirgus” saistībā ar 
pasākumiem, kurus Komisija veic, lai nodrošinātu apvienošanās un pretmonopola 
noteikumu izpildi; mudina Komisiju konkurences novērtējumos, analizējot katru 
gadījumu atsevišķi, ņemt vērā ilgtermiņa perspektīvu, kas ietver globālo dimensiju un 
nākotnē iespējamo konkurenci;

30. piekrīt ERP secinājumam, ka kopumā Komisija labi īsteno savas izpildes 
nodrošināšanas pilnvaras apvienošanās kontroles un pretmonopola procedūrās, lai gan 
vairākās jomās ir vajadzīgi uzlabojumi;

31. atgādina, ka karteļa nolīgumi ir viens no smagākajiem konkurences tiesību 
pārkāpumiem;

32. iesaka analizēt tā dēvēto iznīcinošas iegādes praksi, kas varētu apdraudēt inovāciju;

°

° °

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
parlamentiem un valsts konkurences iestādēm.


