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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē jauno rūpniecības stratēģiju Eiropai, jo īpaši tās uzsvaru uz godīgas 
konkurences un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu visā pasaulē, kā arī uz 
instrumentiem, ar kuriem padarīt ES rūpniecību piemērotu šodienas un nākotnes 
problēmu risināšanai visā pasaulē, ievērojot Eiropas zaļo kursu; aicina Komisiju darbā 
pie jaunās rūpniecības stratēģijas izmantot ļoti holistisku pieeju; uzsver, ka sociālās 
tiesības, digitalizācija, transports, tirdzniecība un vides politika Eiropas rūpniecībā ir 
savstarpēji saistīti faktori;

2. norāda, ka ES atpaliek globālās konkurētspējas ziņā un ka paredzams, ka pasaules 
tirdzniecības apjoms 2020. gadā Covid-19 ietekmes dēļ samazināsies no 13 % līdz 32 % 
un ES IKP — vismaz par 7,5 %, bet aplēses par 2021. gadā sagaidāmo atlabšanu 
joprojām ir neskaidras; tādēļ uzsver, ka, strauji sarūkot globālajai ekonomikai, ir 
nepieciešama Eiropas reindustrializācija, īpašu uzmanību pievēršot darba tirgus 
atveseļošanai; šajā nolūkā aicina ES apvienot spēkus, lai glābtu uzņēmumus un 
darbvietas; uzsver, ka, lai nodrošinātu Eiropas rūpniecībai mazāku atkarību no ārējām 
piegādēm, ir svarīgi ES rūpniecības stratēģiju pielāgot jaunajam ekonomikas scenārijam 
pēc Covid-19 uzliesmojuma, ņemot vērā tā negatīvo ietekmi uz ES konkurētspēju; prasa 
pastiprināt pasākumus ar mērķi atbalstīt MVU finansēšanu, veicināt MVU inovāciju un 
rast risinājumu MVU globālo vērtības ķēžu pašreizējiem traucējumiem, ko izraisījis 
Covid-19 uzliesmojums;

3. prasa izstrādāt plašu, konsekventu un ar Eiropas zaļo kursu saskaņotu ES rūpniecības 
stratēģiju, lai pārveidotu mūsu ekonomikas un stiprinātu to noturību, apvienojot 
stratēģiskās investīcijas nolūkā atbalstīt MVU un uzlabot darba iespējas un prasmes; 
turklāt mudina Komisiju stiprināt un uzlabot savas iniciatīvas, lai atbalstītu Eiropas 
MVU tādu šķēršļu pārvarēšanā, kas kavē piekļuvi starptautiskajiem tirgiem, šajā nolūkā 
risinot sarunas par tirdzniecības nolīgumu sadaļām un atbalstot valstu un reģionālo 
eksporta aģentūru centienus ļaut MVU pēc iespējas labāk izmantot šādu nolīgumu 
sniegtās priekšrocības; šajā sakarā uzsver, cik svarīgas ir efektīvas komunikācijas un 
izpratnes veicināšanas kampaņas, efektīvi īstenojot MVU stratēģiju; prasa Komisijai 
samazināt administratīvo un regulatīvo slogu, lai MVU varētu pilnībā izmantot piekļuvi 
tirgum; uzsver, ka ir jāturpina uzlabot uzņēmējdarbības vidi Eiropas Savienībā, 
piemēram, atvieglojot piekļuvi finansējumam, jo īpaši ņemot vērā globālo vērtības ķēžu 
pašreizējos traucējumus; uzsver arī to, ka pirms jaunu ES noteikumu ieviešanas ir 
jānodrošina juridiskā noteiktība, uz pierādījumiem balstīta politika, ietekmes 
novērtējumi un izmaksu efektivitāte; atgādina Komisijai par principu “viens pieņemts 
— viens atcelts”; atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 2020. gada sākumā izveidot MVU 
paredzētu īpašu izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma instrumentu topošajai 
Access2Market platformai ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem novērtēt, vai produkts var gūt 
labumu no preferencēm saskaņā ar konkrētu ES tirdzniecības nolīgumu, lai tādējādi 
atvieglotu MVU iespēju izmantot preferences saskaņā ar šādiem nolīgumiem; uzskata, 
ka ir jāatbalsta tie MVU, kuri veic investīcijas klimatneitralitātē, vienlaikus saglabājot 
savu konkurētspēju;
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4. uzsver, ka ir vajadzīga stingra dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz Eiropas rūpniecības 
nākotni, lai ES kļūtu par vienu no pasaules līderiem mazoglekļa un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, vienlaikus izvairoties no oglekļa emisiju pārvirzes; aicina Komisiju 
iesniegt priekšlikumu par oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un uzsver, ka tam jābūt 
pilnībā saderīgam ar PTO, ņemot vērā arī pienācīga ietekmes novērtējuma rezultātus; 
uzsver, ka mūsu mērķiem klimata jomā ir jānoved nevis pie ES deindustrializācijas, bet 
gan pie ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu konkurētspējas veicināšanas un aprites 
ekonomikas iespēju palielināšanas; uzsver, ka mūsu nozares tiek aicinātas aktīvi 
veicināt Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu, investējot klimatneitralitātē un ievērojot 
jaunos standartus, vienlaikus saskaroties arī ar konkurentiem no trešām valstīm, kurās 
emisiju samazināšanas mērķi nav tik vērienīgi; uzsver, ka Eiropas uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, draud neizdevīgi konkurences apstākļi un vienlaikus ir jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un uzplaukumu eksporta tirgos; aicina Komisiju tādus MVU, kuri jau 
koncentrējas uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām, atbalstīt savu preču un 
pakalpojumu eksportēšanā uz trešām valstīm, lai tur ieviestu zaļās tehnoloģijas un radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

5. aicina Komisiju koncentrēties uz piegādes nodrošināšanu Eiropā, izmantojot stratēģisku 
krājumu izveidi un pienācīgu uzkrājumu veidošanu un samazinot atkarību no neliela 
valstu skaita, vienlaikus galveno uzmanību pievēršot pārdomātai repatriācijai tādās 
rūpniecības pamatnozarēs kā tehnoloģijas un telekomunikācijas, zāles un stratēģiskie 
izejmateriāli; uzsver nepieciešamību atbalstīt pētniecību, digitalizāciju un robotizāciju, 
izmantojot dotācijas, lai saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos; uzsver, ka ražošanas 
repatriācija un koncentrēšanās uz iekšzemes ražīgumu kā vienīgo līdzekli stratēģisku 
preču trūkuma novēršanai, nenovērsīs šādu trūkumu, jo īpaši krīzes laikā; uzskata, ka 
ES vajadzētu uzņemties vadošu lomu daudzpusējos forumos un institūcijās, lai 
nodrošinātu, ka nākotnē varēs mazināt piedāvājuma deficītu, jo to var novērst tikai ar 
pastiprinātu daudzpusēju sadarbību; šajā sakarā atzinīgi vērtē atveseļošanas paketē 
ierosinātā stratēģisko investīciju mehānisma izveidi un uzskata, ka to varētu papildināt 
ar stratēģiskas piegādes ķēdes dažādošanas fondu, lai samazinātu pārmērīgu paļaušanos 
uz atsevišķiem piegādātājiem un aktīvi atbalstītu uzņēmumus ražošanas dažādošanā 
stratēģiskās nozarēs; uzskata, ka ES rūpniecības stratēģiju varētu papildināt ar 
noteikumiem attiecībā uz citiem piegādes ķēžu aspektiem, tostarp uzticamības pārbaudi 
un vides un darba tiesībām ar stingriem sociālajiem aizsardzības pasākumiem, lai 
izveidotu visaptverošu pieeju;

6. norāda, ka Covid-19 krīze ir parādījusi vajadzību pēc digitāliem risinājumiem un 
tirdzniecības un uzņēmējdarbības modeļiem; uzsver, cik svarīgas ir notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju, tostarp par pārrobežu datu plūsmām; prasa 
izstrādāt visaptverošu un vērienīgu noteikumu kopumu, kas garantētu Eiropas datu 
aizsardzības standartus; 

7. atzīst nākamās rūpniecības revolūcijas un automatizācijas potenciāli būtisko ietekmi uz 
starptautisko tirdzniecību; norāda, ka, ņemot vērā gaidāmo ražošanas optimizāciju, tiks 
pārstrukturēta starptautiskā piegādes ķēde, un tas būtiski ietekmēs darba tirgu un 
tādējādi negatīvi ietekmēs turpmāko darbvietu radīšanu un tirgu kopumā; aicina 
Komisiju savā politikā integrēt stingrus sociālās aizsardzības pasākumus;

8. uzsver, ka rūpniecība nodrošina 80 % no Eiropas preču eksporta un nodarbina aptuveni 
35 miljonus cilvēku; aicina Komisiju ņemt vērā ievērojamo pievienoto vērtību, ko 
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rūpniecība sniedz Eiropas darba tirgum un sociālajām tiesībām, un tās būtisko nozīmi kā 
labklājības un konkurētspējas faktoram;

9. uzsver, ka ES rūpniecības stratēģijai jābūt iekļaujošai un pārredzamai, aptverot visus 
dalībniekus, kas darbojas visā vērtību ķēdē — no vismazākajiem jaunuzņēmumiem līdz 
lielākajiem uzņēmumiem, no akadēmiskajām aprindām līdz pētniecībai, no 
pakalpojumu sniedzējiem līdz piegādātājiem, kā arī arodbiedrībām un patērētāju 
organizācijām;

10. aicina Komisiju nodrošināt uz noteikumiem balstītu daudzpusēju sistēmu, kura būtu 
piemērota spēcīgākai ES pasaulē ar atvērtu un taisnīgu tirdzniecību, kas atbilst 
globālajiem centieniem apturēt klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības 
zudumu, vienlaikus cenšoties panākt ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos; uzsver, ka 
godīga un brīva tirdzniecība būtu jāatbalsta ar pilnībā funkcionējošu PTO; prasa 
Komisijai sadarboties ar citiem PTO locekļiem, lai īstenotu vērienīgu reformu, turpinātu 
centienus rast ilgtermiņa daudzpusēju risinājumu pašreizējā strupceļa Apelācijas 
institūcijā pārvarēšanai, nodrošinātu atvērtu un godīgu tirdzniecību ar īstenojamu strīdu 
izšķiršanas sistēmu un patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus tirdzniecības 
uzņēmumiem un pilnībā iekļautu sociālos un vides standartus; mudina Komisiju risināt 
sarunas par jauniem noteikumiem, lai apkarotu tirdzniecību kropļojošu praksi, tostarp 
ārpustirgus politiku un praksi, valstij piederošu uzņēmumu (VPU) un rūpniecības 
subsīdiju radīto jaudas pārpalikumu, kā arī politiku un praksi, kas saistīta ar uzspiestu 
tehnoloģiju nodošanu; atzinīgi vērtē PTO notiekošās daudzpusējās sarunas par 
galvenajām pakalpojumu tirdzniecības un investīciju veicināšanas jomām; prasa PTO 
ietvaros turpināt pašreizējo farmaceitisko produktu nulles tarifa reitingu un atbalsta 
iniciatīvas “nulle par nulli” paplašināšanu, iekļaujot vairāk produktu un valstu;

11. uzsver apņēmību izveidot pēc iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto Karalisti — 
valsti, kas Eiropā joprojām būs partneris, sabiedrotais un draugs; mudina Komisiju 
Apvienotās Karalistes izstāšanos izmantot kā izdevību, lai saskaņotu ES rīcībpolitikas, 
samazinātu birokrātiju un palielinātu Eiropas uzņēmumu un MVU konkurētspēju; 
uzsver, ka BTN būtu jācenšas nodrošināt pēc iespējas tuvāku piekļuvi tirgum un 
tirdzniecības veicināšanu, lai līdz minimumam samazinātu tirdzniecības traucējumus, 
pamatojoties uz noteikumiem par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kas nodrošina 
augstus standartus sociālajā, darba un vides aizsardzībā, kā arī konkurences un valsts 
atbalsta politikā; atkārtoti aicina Komisiju saskaņā ar 2019. gada oktobra politisko 
deklarāciju noslēgt jaunu un visaptverošu Apvienotās Karalistes un ES stratēģiskās 
partnerības nolīgumu, kas aptvertu daudz vairāk nekā tikai tirdzniecību;

12. aicina Komisiju strādāt pie tāda efektīva un rezultatīva iepirkuma režīma izveides, kas 
palielinātu sviras efektu sarunās par savstarpību un tirgus atvēršanu; aicina Padomi 
atsākt sarunas un ātri panākt vienošanos par starptautiskā iepirkuma instrumentu; 
uzsver, ka ir nepieciešams instruments, kas vērsts pret diskriminējošu praksi pret ES 
uzņēmumiem trešo valstu iepirkuma tirgos; prasa iekļaut globālu katalogu ar ārkārtas 
situācijas pamatproduktiem, lai izvairītos no trešo valstu piegādātāju ļaunprātīgas 
rīcības starptautiskajā tirdzniecībā globālas katastrofas laikā; 

13. atzinīgi vērtē Savienības starptautiskās tirdzniecības un investīciju politikas 
pārskatīšanu un aicina Komisiju izvērtēt ES tirdzniecības instrumentu kopuma 
piemērotību globālu tirgus izkropļojumu novēršanai; prasa pastiprināt tirdzniecības 
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aizsardzības instrumentus, jo īpaši aizsardzības pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un 
labāk piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai un tirgus izkropļojumu efektīvai 
novēršanai; prasa īpašu uzmanību pievērst stratēģiskajiem metāliem un tērauda nozarei, 
lai garantētu efektīvu konkurenci; noraida nepamatotus protekcionisma pasākumus, kas 
izraisa traucējumus globālajā ekonomikā, kā arī trešās valstīs nepamatoti izmantotu 
valsts atbalstu, ar ko ražošanas faktora izmaksas samazina Parīzes nolīguma vai IAM 
mērķiem neatbilstošā veidā; 

14. aicina Komisiju steidzami grozīt ES tērauda aizsardzības pasākumu, ņemot vērā 
pašreizējo Covid-19 kontekstu, aizsargāt tērauda nozari pret ilgstošu globālo jaudas 
pārpalikumu un negodīgu tirdzniecības praksi un garantēt efektīvu konkurenci;

15. mudina Komisiju nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu piemērošanu, 
vienlaikus veicinot inovāciju, nodrošinot piekļuvi zālēm un aizsargājot sabiedrības 
veselību, un apkarot viltotu un pirātisku preču tirdzniecību visā starptautiskajā piegādes 
ķēdē, sadarbojoties ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem, — tie ir intelektuālā īpašuma 
rīcības plāna svarīgi mērķi; aicina Komisiju veicināt un nodrošināt ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību gan starptautiskā, gan divpusējā līmenī un uzaicina 
Komisiju atsākt debates par nelauksaimniecisko produktu ĢIN, kas varētu atbalstīt 
inovāciju, ilgtspējīgu ražošanu un darbvietas Eiropas Savienībā, uzlabojot mūsu 
kvalitatīvo produktu pievilcību un reputāciju visā pasaulē; uzsver, ka TRIPS līgumā 
paredzētie elastības mehānismi būtu jāizmanto, lai novērstu iespējamo zāļu trūkumu;

16. aicina dalībvalstis ātri īstenot visus noteikumus, kas paredzēti regulā par ārvalstu tiešo 
investīciju izvērtēšanu; uzsver, ka ir svarīgi labāk koordinēt dalībvalstu darbības, 
galveno uzmanību pievēršot saskaņotībai, efektivitātei un pārredzamībai; aicina 
Komisiju cieši uzraudzīt un sniegt nepieciešamo palīdzību šīs regulas īstenošanā, lai 
drošības un kiberdrošības interesēs aizsargātu piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem aktīviem un lai 
aizsargātu konkurētspēju Eiropas vienotajā tirgū; atzinīgi vērtē Balto grāmatu par 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu attiecībā uz ārvalstu subsīdijām un 
aicina Komisiju nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, lai nepieļautu naidīgu 
pārņemšanu, ko veic trešo valstu uzņēmumi, kurus lielā mērā subsidē to valdības, un 
novērstu kropļojošo ietekmi vienotajā tirgū; prasa ātri pieņemt Regulu (EK) Nr. 
654/2014 (Izpildes regula).
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