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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 jāgarantē 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi,

1. kategoriski atkārto, ka abām pusēm ir pilnībā jāīsteno izstāšanās līgums visās tā daļās, 
vienlaikus 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, uzņēmumiem un iedzīvotājiem vajadzētu būt gataviem 
jaunai partnerībai ar Apvienoto Karalisti pārejas perioda beigās;

Iekšējais tirgus

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, publisko iepirkumu un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā dalībvalstij un 
tā nevar izmantot tādas pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ atgādina, ka par 
līdzsvarotu, vērienīgu un plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var vienoties tikai tad, ja ar 
stingru apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska regulējuma 
saskaņošana attiecībā uz preču tirgus uzraudzību un stingri ražojumu standarti, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un augstu ES patērētāju 
aizsardzības līmeni, īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; uzsver — lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir vajadzīgs horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu, izpildi un strīdu izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem resursiem 
nodrošinātas iestādes valstī un efektīvus administratīvos un tiesas procesus;

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 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; uzskata, ka darbības procedūrās, 
kuru mērķis ir aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas savienību, ir pēc iespējas 
jāsamazina birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU; 

8. pauž ciešu pārliecību, ka pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par piekļuvi tirgum un 
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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, lai sniegtu 
pakalpojumus;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi pasākumi, lai veicinātu elektronisko tirdzniecību un 
datu plūsmas, novērstu nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar elektroniskiem līdzekļiem 
un nodrošinātu atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi uzņēmumiem un patērētājiem;

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās pusēs 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;

Muita

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas savienības un tās procedūru integritāti, kas garantē 
patērētāju drošību un ES un ES uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, ka ir vajadzīgi 
lielāki ieguldījumi muitas kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta punktos;

12. uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir ļoti svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumi uz Īrijas 
robežas, un ka būtu godprātīgi jāīsteno Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 12. pants attiecībā 
uz protokola piemērošanu, uzraudzību un izpildi;

13. uzsver, ka visos turpmākajos nolīgumos būtu jāizveido visaptveroši muitas sadarbības 
mehānismi, lai atvieglotu pārrobežu tirdzniecību;

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

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

Patērētāju politika

16. uzsver, ka neviens turpmākais nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES patērētāju 
aizsardzības standartus un pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis;

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā sadarbība, 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.
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