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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto Karalisti ir jānodrošina tiesību un pienākumu līdzsvars, 
jārespektē ES iekšējā tirgus un muitas savienības pilnīga integritāte un pareiza darbība 
četru brīvību nedalāmība un jāgarantē vienlīdzīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem, 
kā arī augsts patērētāju aizsardzības līmenis; tā kā valstij, kas nav Savienības dalībvalsts 
un nepilda tādus pašus pienākumus kā dalībvalsts, nevar būt tādas pašas tiesības un 
ieguvumi kā dalībvalstij;

B. tā kā, lai piekļūtu ES vienotajam tirgum, priekšnoteikums ir pilnīga atbilstība 
attiecīgajiem ES vienotā tirgus tiesību aktiem; tā kā patērētāju aizsardzība ES tiek 
nodrošināta, izmantojot plašu ES tiesisko regulējumu;

C. tā kā Savienība ir pasaulē vadošā tirdzniecības lielvara un tās lielākais vienotais tirgus, 
kas darbojas kā būtisks ekonomiskās labklājības virzītājspēks; tā kā 2019. gadā ES 27 
preču eksports uz Apvienoto Karalisti sasniedza 318,1 miljardu EUR un ES 27 imports 
no Apvienotās Karalistes sasniedza 193,7 miljardus EUR;

D. tā kā termiņš, līdz kuram jāpabeidz sarunas par jaunu partnerību ar Apvienoto Karalisti, 
ir ļoti saspringts, sarunas ir augstākajā mērā sarežģītas un situāciju vēl sarežģītāku 
padara Covid-19 pandēmijas izraisītā bezprecedenta krīze, kuras rezultātā sarunas tika 
apturētas,

1. stingri atkārto, ka abām pusēm ir pilnībā jāīsteno Izstāšanās līgums visās tā daļās un ka 
tas var būt spēcīgs rādītājs, ka sarunas par turpmāko nolīgumu tiks risinātas godprātīgi;

2. uzskata, ka ES un AK abpusējās interesēs ir turpināt vērienīgas, plašas un līdzsvarotas 
attiecības, noslēdzot turpmāko nolīgumu;

3. uzsver, ka visām ES iestādēm, dalībvalstīm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem vajadzētu 
būt gataviem jaunai partnerībai ar Apvienoto Karalisti pārejas perioda beigās;

4. uzsver, ka nolīgumam ar Apvienoto Karalisti nevajadzētu apdraudēt vērienīgo un 
līdzsvaroto pasākumu kopumu, ko Komisija ierosinājusi pēdējo piecu gadu laikā, 
piemēram, vienotā tirgus stratēģiju, kapitāla tirgu savienību, digitālā vienotā tirgus 
stratēģiju un Eiropas digitālo stratēģiju;

Iekšējais tirgus

5. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā būtu jāiekļauj vienošanās par piekļuvi tirgum attiecībā 
uz precēm, pakalpojumiem, publisko iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
kā arī produktu noteikumiem, ar nosacījumu, ka pastāv vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi;

 6. uzskata — lai virzītos uz bezoglekļa un aprites ekonomiku, Savienībai ir vajadzīgs 
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pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus, kas veicina videi draudzīgu, inovatīvu risinājumu 
izplatīšanu, un turpmākajam nolīgumam ar Apvienoto Karalisti būtu jāatbilst šim 
mērķim;

7. uzsver, ka nekādā gadījumā trešai valstij nevar būt tāda paša līmeņa tiesības un 
ieguvumi kā dalībvalstij; uzsver, ka tiesības un privilēģijas, kas saistītas ar piekļuvi 
iekšējam tirgum, ir cieši saistītas ar stingriem pienākumiem pilnībā ievērot un pildīt 
iekšējā tirgus noteikumus; tādēļ atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un plašu 
turpmāko nolīgumu var vienoties tikai tad, ja tiek nodrošināti vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi uzņēmumiem, kā arī patērētājiem, uzņemoties stingras saistības un tās pareizi 
īstenojot un efektīvi piemērojot, lai saglabātu līdzvērtīgus standartus un dinamisku 
saskaņošanu;

8. uzsver, ka dinamiska regulējuma saskaņošana un noteikumi, ar kuriem garantē stingru 
tirgus uzraudzību, kas palīdz piemērot noteikumus par produktiem, vajadzētu būtu 
jebkāda turpmākā nolīguma būtiskai un neaizstājamai daļai ar mērķi nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; uzsver, ka vienlīdzīgus konkurences apstākļus šajā 
jomā būtu jāpalīdz veicināt  juridiskajai noteiktībai attiecībā uz ES uzņēmumiem 
apvienojumā ar ES patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, ko panāk ar efektīvu tirgus 
uzraudzību, produktu izsekojamību un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību; turklāt 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir vajadzīgs horizontāls 
mehānisms, piemēram, vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver visas sadarbības jomas, 
lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, uzraudzību, izpildi un strīdu izšķiršanu, izmantojot 
ar pietiekamiem resursiem nodrošinātas iestādes valstī un efektīvus administratīvos un 
tiesas procesus; atgādina, ka šādam horizontālam mehānismam būtu pilnībā jāsaglabā 
ES lēmumu pieņemšanas autonomija un tās tiesiskā kārtība un jānodrošina Savienībai 
atbilstoši instrumenti, lai tā varētu rīkoties gadījumā, ja AK neievēro noteikumus;

9. atgādina, ka jebkurā gadījumā turpmākā nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi nodrošināt preču atbilstību iekšējā tirgus noteikumiem un attiecīgajiem produktu 
noteikumiem;

10. uzsver, ka attiecīgos un piemērotos gadījumos, risinot sarunas par vienotā tirgus sadaļu 
nolīgumā par tirgus piekļuves atvieglošanu, būtu jāņem vērā Eiropas MVU vajadzības 
un intereses; turklāt mudina puses izveidot MVU kontaktpunktus un aicina izveidot 
stabilu un paredzamu vispārējo tiesisko regulējumu;

11. pauž ciešu pārliecību, ka pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par piekļuvi tirgum un 
valsts režīmu saskaņā ar uzņēmējvalsts noteikumiem, lai nodrošinātu AK 
nediskriminējošu attieksmi pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp attiecībā uz 
uzņēmējdarbības veikšanu; uzsver, ka jaunajai kārtībai būtu jāļauj ES pilsoņiem uz laiku 
ieceļot un uzturēties Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbības nolūkā un ar mērķi sniegt 
pakalpojumus;

12. uzsver, ka būtu jāvienojas par vērienīgiem un pienācīgiem pasākumiem, lai veicinātu 
elektronisko tirdzniecību un datu plūsmas un apmaiņu, novērstu nepamatotus šķēršļus 
tirdzniecībai ar elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu atvērtu, drošu un uzticamu 
tiešsaistes vidi uzņēmumiem un patērētājiem, ar nosacījumu, ka AK tiešsaistes 
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mazumtirgotāji ievēro attiecīgos vienotā tirgus noteikumus; šajā sakarībā aicina 
saskaņot šos pasākumus ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

13. uzsver, ka abu pušu publiskā iepirkuma tirgiem būtu jāpaliek vienlīdz atvērtiem, lai 
turpinātu veicināt nozīmīgās preču un pakalpojumu pārrobežu plūsmas, ar nosacījumu, 
ka pastāv efektīvi vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas aptver visus attiecīgos aspektus; 
pauž nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes sarunu pilnvarās nav minēta publiskā 
iepirkuma nozare, un šajā sakarībā aicina iekļaut papildu noteikumus, kas abām pusēm 
piešķirtu savstarpēju piekļuvi iepirkuma tirgiem un kas būtu jāizstrādā, pilnībā ievērojot 
ES acquis;

Muita

14. norāda uz AK nodomu necensties saglabāt savu pašreizējo statusu attiecībā uz vienoto 
tirgu un muitas savienību un to, ka AK ir ieinteresēta censties panākt ciešu ekonomisko 
sadarbību ar ES pēc savas izstāšanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas savienības un 
tās procedūru integritāti, kas garantē patērētāju drošību un aizsardzību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta punktos pie kopējām robežām un attiecīgos un 
piemērotos gadījumos — tālāka koordinācija un informācijas apmaiņa starp abām 
pusēm;

15. norāda, ka lielais ar tarifiem nesaistītu šķēršļu skaits, atšķirības kontroles līmenī un 
kvalitātē, kā arī atšķirības muitas procedūrās un sankciju politikā ES ievešanas punktos 
muitas savienībā bieži rada tirdzniecības plūsmu izkropļojumus un apdraud Eiropas 
vienotā tirgus integritāti; 

16. uzsver, ka kārtības attiecībā uz Īrijas robežu pilnīga īstenošana ir būtiska 
uzņēmējdarbībai un tam, lai novērstu tirdzniecības plūsmu novirzīšanu un iespējamu 
kaitējumu visas salas ekonomikai, un ka būtu pilnībā jāpiemēro Protokola par 
Īriju/Ziemeļīriju 12. pants; turklāt uzsver, ka specializētajai komitejai būtu jānodrošina 
nepieciešamā noteiktība par Protokola aspektiem, jo īpaši 12. pantu attiecībā uz 
Protokola piemērošanu, uzraudzību un izpildi, kas būtu jāīsteno godprātīgi;

17. uzsver, ka visos turpmākajos nolīgumos būtu jāizveido visaptveroši muitas sadarbības 
mehānismi, lai atvieglotu pārrobežu tirdzniecību, kā arī sadarbības mehānismi starp 
muitas un tirgus uzraudzības iestādēm; turklāt aicina puses strādāt pie tā, lai attiecīgos 
un piemērotos gadījumos vienkāršotu muitas procedūru prasības un formalitātes 
tirgotājiem un uzņēmējiem, tostarp MVU;

18. uzstāj, ka Komisijai jānodrošina, lai muitas kontrolēs visā ES tiktu ievēroti vieni un tie 
paši standarti, izmantojot tiešu un vienotu muitas kontroles mehānismu sadarbībā ar 
dalībvalstīm un pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu;

19. uzsver, ka jaunajai kārtībai muitas jomā un citās jomās būtu jānodrošina ES ražotājiem 
un tirgotājiem tik pat labvēlīgi nosacījumi kā to kolēģiem Apvienotajā Karalistē; 

20. uzsver, ka būtu ļoti vēlams Apvienotajai Karalistei saglabāt pašreizējo produktu 
klasifikāciju, pamatojoties uz Eiropas Kopienu integrēto tarifu (TARIC), lai procedūras 
būtu vienkāršas un lai samazinātu regulatīvo slogu;



PE648.346v03-00 6/8 AD\1206229LV.docx

LV

Patērētāju politika

21. uzsver, ka jebkurā turpmākajā nolīgumā abām pusēm ir jāsaglabā pašreizējie ES 
patērētāju aizsardzības standarti un pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis; uzskata, ka 
nolīgumam būtu jānodrošina pievienotā vērtība ES patērētājiem, nodrošinot labāko 
regulējumu patērētāju tiesību aizsardzībai un tirgotāju pienākumu izpildei;

22. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi garantēt no Apvienotās Karalistes importēto produktu 
drošumu tā, lai tie atbilstu ES standartiem;

23. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā sadarbība, kam attiecīgā un pienācīgā gadījumā 
pievienojas parlamentārā uzraudzība un noteikumu stingrības nemazināšanas 
apņemšanās, piemēram, tāda, kāda pastāv ar citām trešām valstīm, lai novērstu ar 
tarifiem nesaistītus šķēršļus un īstenotu sabiedrības interešu mērķus nolūkā aizsargāt ES 
patērētāju intereses, tostarp nodrošināt drošu un uzticamu vidi patērētājiem un 
uzņēmumiem tiešsaistē, kā arī apkarot negodīgu komercpraksi;

24. uzsver, ka gaidāmā nolīguma rezultātā gan ES, gan AK interesēs ir patērētāju aizsardzības 
un tirgus piekļuves jomā izvairīties no iespējamas negatīvas ietekmes uz pašreizējām 
reālajām priekšrocībām patērētājiem tādās jomās kā digitālie pakalpojumi, pasažieru 
tiesības, medicīnas iekārtu tirdzniecība, Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numurs 
(112) un sadarbspējīga ES mēroga eCall sistēma, nepamatota ģeogrāfiskā bloķēšana, cīņa 
pret viltošanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība; uzsver, ka, darbojoties 
kopīgi, ES un AK varētu ietekmēt debates starptautiskā līmenī, tostarp ar mērķi 
nodrošināt patērētājiem un uzņēmumiem  drošu un uzticamu tiešsaistes vidi.

***
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