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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka starptautiskā līmenī vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz noteikumiem balstītā 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kuri aizsargā valstu politikas veidošanas jomu, ir ļoti 
svarīgi Eiropai, tostarp Eiropas uzņēmumiem un it īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), kā arī strādājošajiem un patērētājiem; uzskata, ka tie sniedz 
ieguldījumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstības veicināšanā, stabilas un paredzamas 
vides nodrošināšanā, konkurētspējas un savstarpīguma palielināšanā, pienācīgu 
darbvietu aizsargāšanā un radīšanā ES un trešās valstīs un augstu darba un vides 
standartu nodrošināšanā, jo aizvien lielāks skaits darbvietu ir atkarīgas no globālām 
vērtības ķēdēm; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi palielināt pārredzamību, ilgtspēju un 
korporatīvo pārskatatbildību globālās vērtības ķēdēs, un aicina ES apsvērt arī tādus 
pasākumus kā tiesiskā regulējuma noteikšana obligātai uzticamības pārbaudei globālās 
vērtības ķēdēs kā nepieciešamu soli minētā mērķa sasniegšanai;

2. aicina Komisiju, ņemot vērā pieaugošās debates, saskaņot ES konkurences noteikumus, 
rūpniecības politiku un starptautisko tirdzniecību, kam jāiet roku rokā ar ilgtspēju un 
vides saudzēšanu; uzsver īpašo vajadzību pēc pētniecības finansējuma, jo tas ir pamats 
Eiropas uzņēmumu un rūpniecības inovācijai un attīstībai un viens no tirdzniecības un 
konkurētspējas veicināšanas pamatelementiem;

3. uzsver, ka MVU ir ļoti svarīga loma starptautiskajā tirdzniecībā, jo saskaņā ar aplēsēm 
to saražoto preču eksports veido 30 % no ES preču eksporta uz pārējām pasaules 
valstīm1; uzskata, ka ES iekšējais tirgus pilnīgi noteikti joprojām ir vissvarīgākais tirgus 
MVU; atgādina — lai palīdzētu MVU pārvarēt lielās grūtības iekļūt jaunos tirgos un lai 
ļautu tiem konkurēt, balstoties uz pašu nopelniem, ES tirdzniecības un konkurences 
politikai būtu jāveicina ekonomikas dažādība un MVU labvēlīga tirdzniecības vide un 
ka tai būtu jāparedz iespēja modernizēt ES MVU definīciju, it īpaši tajā iekļaujot 
kvalitātes kritērijus;

4. uzsver, ka ES konkurences politikai būtu jāveicina godīga konkurence un vienlīdzīgi 
tirdzniecības apstākļi iekšējā tirgū un pasaules līmenī, lai turpinātu stiprināt ES 
rūpniecības centienus veicināt inovāciju un taisnīgu pāreju uz klimata ziņā neitrālu ES 
ekonomiku; atkārtoti norāda, ka ES konkurences noteikumi attiecas uz visiem ES 
iekšējā tirgus dalībniekiem; tādēļ prasa efektīvi novērst negodīgu tirdzniecības praksi ar 
koordinētākas, uzstājīgākas un iekļaujošākas pieejas palīdzību, pilnībā izmantojot 
esošos un pastiprinātus instrumentus tādās jomās kā konkurence, tirdzniecība, 
aizsardzība un iepirkums, izstrādājot jaunas efektīvas politikas un instrumentus un 
risinot problēmas, kas saistītas ar starptautiskos tirgos pastāvošo izkropļojumu, tādu kā 
ārvalstu īpašumtiesības un subsīdijas, ietekmi uz iekšējo tirgu, it īpaši gadījumos, kad 
tiek izmantots ES finansējums; prasa stiprināt antisubsidēšanas instrumentu, iekļaujot 
subsīdiju kontroles mehānismu;

5. šajā sakarā aicina Komisiju izpētīt, vai ir nepieciešams modernizēt vai atjaunināt 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


PE643.140v02-00 4/7 AD\1196677LV.docx

LV

konkrētu konkurences noteikumu interpretāciju — nemazinot konkurenci attiecīgajos 
ES tirgos —, arī reformējot valsts atbalsta pamatnostādnes un ES publiskā iepirkuma 
direktīvās kā kritērijus iekļaujot valsts subsīdijas un valdības īpašumtiesības, lai 
aizsargātu Eiropas rūpnieciskās bāzes ilgtermiņa dzīvotspēju un sniegtu labumu Eiropas 
patērētājiem; ņemot vērā iepriekš minēto, atzinīgi vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt 
ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes mehānismu, tiklīdz būs apkopota pietiekama 
pieredze spēkā esošo tiesību aktu īstenošanā;

6. norāda uz nepieciešamību mazināt ilgstošo asimetriju starptautiskajos publiskā 
iepirkuma tirgos un aicina Komisiju īstenot lielākus centienus attiecībā uz ārvalstu tirgu 
atvēršanu ES uzņēmumiem, it īpaši MVU; atzinīgi vērtē atjaunotās diskusijas par ES 
Starptautiskā iepirkuma aktu un prasa to pieņemt līdz 2020. gadam, lai garantētu 
savstarpīgumu gadījumos, kad tirdzniecības partneri ierobežo piekļuvi savam iepirkuma 
tirgum;

7. turklāt aicina Komisiju turpināt uzlabot globālo sadarbību konkurences jautājumos, 
tostarp atbilstošu dialogu ar ASV, Japānu un citiem partneriem; aicina Komisiju 
starptautiskā līmenī nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un, izmantojot 
divpusējus tirdzniecības nolīgumus un starptautiskus forumus, tādus kā Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD), Pasaules Tirdzniecības Organizācija 
(PTO), Starptautiskā Darba organizācija (SDO) un Pasaules Banka, vienoties par 
kopīgiem standartiem un procedūrām; prasa Komisijai aktīvi piedalīties Starptautiskā 
konkurences tīkla stiprināšanā un uzsver, ka specifisku izmeklēšanas gadījumu 
efektivitātes palielināšanā liela nozīme ir efektīvai sadarbībai ar trešo valstu 
konkurences iestādēm;

8. pilnībā atbalsta Komisijas centienus saistībā ar notiekošo PTO reformu atjaunināt un 
padarīt efektīvi īstenojamus daudzpusējos noteikumus par subsīdijām vai nozaru 
iniciatīvām, lai starptautiskā līmenī pienācīgi risinātu subsidēšanas jautājumus, it īpaši 
tos, kas saistīti ar rūpniecības subsīdijām, valsts uzņēmumiem un tehnoloģiju piespiedu 
nodošanu, un lai darbotos pretī trešo valstu politikām un praksei, kuras nav orientētas uz 
tirgu; aicina Komisiju šajā jomā pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu un dalībvalstis;

9. atzinīgi vērtē konkurencei veltītu sadaļu iekļaušanu nesen noslēgtajos divpusējos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumos un aicina Komisiju visaptverošas un vērienīgas 
ES tirdzniecības politikas ietvaros turpināt sarunas par moderniem, vērienīgiem un 
īstenojamiem konkurences un valsts atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

10. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumos iekļauto ilgtspējīgas attīstības noteikumu efektīva 
īstenošana ir svarīga, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un vides un sociālos standartus; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē vides un sociālo kritēriju ieviešanu antisubsīdiju un 
antidempinga pasākumu reformā; uzskata, ka saistībā ar notiekošo PTO reformu un lai 
pasaules līmenī veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, varētu apsvērt arī iespēju 
iekļaut precīzus saskaņā ar PTO tiesībām izstiesājamus SDO pamatstandartus;

11. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz pasaules 
tirgu darbību, nodrošināt, ka konkurences noteikumi ir savienojami ar strauji mainīgo 
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pasaules ekonomiku un pēc iespējas labāk kalpo Eiropas patērētāju, strādājošo un 
uzņēmumu interesēm; aicina Komisiju pievērsties globālās e-komercijas ietekmei, 
ņemot vērā pieaugošo konkurenci mazumtirdzniecības tirgos, patērētāju izvēles iespēju 
paplašināšanos un ietekmi uz produktu izplatīšanu un darbvietām; atzīst, ka tiešsaistes 
platformas ir galvenie digitālās tirdzniecības veicinātāji, taču īpaši uzsver to, ka 
digitālās ekonomikas attīstība ir izraisījusi tirgu un varas pārmērīgu koncentrāciju; 
uzsver nepieciešamību īpašu uzmanību pievērst tādiem svarīgiem jautājumiem kā 
piekļuve datiem un to pārnesamība, platformu loma un esamība tirgos un tehnoloģiskā 
neitralitāte;

12. šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju un 
pieprasa visaptverošu un vērienīgu noteikumu kopumu, kas novērstu šķēršļus digitālajai 
tirdzniecībai, nodrošinātu uzņēmumiem iespēju konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, un palielinātu patērētāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi, nevājinot Eiropas datu aizsardzības standartus; uzsver, ka ES būtu jāuzņemas 
vadoša loma šajās starptautiskajās sarunās, cieši apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību;

13. lai vienotos par Eiropas uzņēmumiem visizdevīgākajiem tirgus piekļuves nosacījumiem, 
aicina Komisiju pienācīgi analizēt un izpētīt to trešo valstu publiskā iepirkuma tirgus, ar 
kurām tā ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu vai risina sarunas par šāda nolīguma 
noslēgšanu;

14. aicina Komisiju koordinēt iesaistītajiem ģenerāldirektorātiem — Tirdzniecības ĢD un 
Kompetences ĢD — veicamās darbības, lai nodrošinātu, ka konkurences noteikumi un 
to īstenošana garantē godīgu konkurenci Eiropas uzņēmumiem trešo valstu tirgos un 
otrādi;

15. aicina Komisiju īpašu uzmanību veltīt starptautisku standartu noteikšanas lomai godīgas 
konkurences nodrošināšanā; uzstāj, ka ES būtu jāpastiprina sava daudzpusējā pieeja 
standartu noteikšanai, it īpaši saistībā ar ISO un IEC; brīdina no nacionālisma izpausmes 
standartu noteikšanas pieejās, it īpaši saistībā ar Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens 
ceļš” un citām savienojamību veicinošām stratēģijām; šajā sakarā aicina Komisiju 
izveidot augsta līmeņa koordinatora amatu standartizācijas politikas jomā;

16. uzsver — lai uzlabotu konkurenci un veicinātu iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, ir 
svarīgi gan daudzpusējā, gan divpusējā līmenī integrēt uz dzimumu balstītu perspektīvu, 
tirdzniecības nolīgumos iekļaujot sadaļas par dzimumu līdztiesību un paredzot 
pasākumus dzimumu līdztiesības aspekta ņemšanai vērā (piemēram, nodrošinot, ka gan 
ex ante, gan ex post ietekmes izvērtēšana ietver ES tirdzniecības politikas un nolīgumu 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību).
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