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IEROSINĀJUMI

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

1. Pauž nožēlu par smagajām sekām, ko radījusi Covid-19 pandēmija, 2008. gada pasaules 
finanšu krīze, un par turpmākajiem traucējumiem, ko Eiropas uzņēmumi piedzīvos līdz 
ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, jo visi šie faktori ietekmē 
globālo vērtības ķēžu struktūru, kavējot vai pat pārtraucot to darbību; aicina dalībvalstis 
pienācīgi īstenot Kavēto maksājumu direktīvu1 attiecībā uz visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), jo tie ir vieni no tiem, kurus Covid-19 krīze skārusi 
vissmagāk; aicina Komisiju pienācīgi uzraudzīt Kavēto maksājumu direktīvas 
īstenošanu; aicina izstrādāt konsekventu Eiropas MVU stratēģiju saskaņā ar Komisijas 
Eiropas zaļo kursu, lai pārveidotu mūsu ekonomiku un stiprinātu tās noturību, veicot 
stratēģiskus ieguldījumus MVU atbalstam; atgādina, ka Eiropas MVU ir vajadzīga 
atvērta tirdzniecības politika, un šajā sakarā aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības plūsmas un ilgtspējīgas vērtības ķēdes, tostarp 
tirdzniecības kravu pārvadājumu ceļi visā ES, joprojām ir atvērtas un ka tiek īstenoti 
ilgtermiņa pasākumi Eiropas rūpnieciskā pamata stiprināšanai ar mērķi izvairīties no 
piegādes ķēžu pārrāvumiem, saglabāt Eiropas konkurētspēju un pasargāt ilgtspējīgus 
Eiropas MVU, pamatojoties uz pienācīgas pārbaudes sistēmu; atzinīgi vērtē ES 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu, kas ir galvenais instruments to problēmu 
pārvarēšanai, ar kurām MVU saskaras starptautiskajā tirdzniecībā; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija ir pieņēmusi Lēmumu (ES) Nr. 2020/1101 (2020. gada 23. jūlijs)2, ar kuru 
pagarina spēkā esības laiku atbrīvojumam no ievedmuitas nodokļiem un importa PVN, 
ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 
2020. gadā, — lēmumu, kas mazina slogu Eiropas MVU; aicina Komisiju līdz 
2020. gada 10. martam atjaunināt MVU stratēģiju ilgtspējīgai un digitālai Eiropai ar 
mērķi pielāgoties jaunajiem apstākļiem;

2. Atzinīgi vērtē iepriekš minēto MVU stratēģiju un atgādina, ka 25 miljoni MVU, kas 
darbojas Eiropā, ir ES ekonomikas pamats, jo tajos nodarbināti aptuveni 100 miljoni 
cilvēku, no kuriem 13 miljoni — ar eksportu saistītās nozarēs, un šie uzņēmumi rada 
vairāk nekā pusi Eiropas IKP; 99 % ES uzņēmumu ir MVU, ar tiem saistīti 
66 % nodarbinātības ES, kā arī tie veido 87 % no visiem eksportētājiem ES, lai gan tikai 
25 % ES reģistrēto MVU veic savas produkcijas eksportu un vēl mazāka daļa to 
eksportē ārpus ES; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīgai darbībai, ilgtspējai un 
oglekļneitralitātei arī turpmāk jābūt ES programmu pamatmērķiem, kas ļautu MVU 
izmantot zaļās pārejas sniegtās priekšrocības konkurētspējas paaugstināšanai, izmaksu 
samazināšanai un darbvietu radīšanai; uzsver, ka pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
jaunpieejamo tehnoloģiju inovācijas ciklam un to ieviešanai tirgū; uzsver, ka vienotā 
tirgus veiksmīga darbība ir atkarīga no Eiropas MVU spējas pielāgoties digitālajai 
pārveidei; atzīst mikrouzņēmumu un jaunuzņēmumu nozīmi jaunu tehnoloģiju 
ieviešanā; atzīst, ka ir svarīgi saglabāt stingrus, konsekventus un paredzamus tiesību 
aktus kopumā un jo īpaši attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, vienlaikus paturot 

1 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
2 OV L 241, 27.7.2020., 36. lpp.
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prātā, ka tikai 9 % MVU ES faktiski aizsargā savas intelektuālā īpašuma tiesības; 
norāda, ka MVU veido tikai nelielu daļu uzņēmumu, kas eksportē preces ārpus ES, un 
ka globālie tirgi ir svarīgs MVU konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un inovācijas 
potenciāla palielināšanas dzinulis; norāda, ka netraucēta tirdzniecība un pārvietošanās 
brīvība ES vienotajā tirgū nodrošina MVU nepieciešamo darbības apjomu un pieredzi, 
lai tie varētu eksportēt produkciju ārpus ES un piekļūt tirgiem, kas tos interesē; 
atgādina, ka Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta un principa “vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem” mērķis ir palielināt konkurētspēju un atbalstīt uzņēmējdarbību;

3. Atzinīgi vērtē to, ka MVU stratēģija ir īpaši vērsta uz ES divējādo pārkārtošanos — uz 
ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku, kā arī uz regulatīvā sloga samazināšanu MVU un to 
piekļuves tirgum un finansējumam uzlabošanu; uzskata, ka koncentrēšanās uz 
digitāliem un inovatīviem risinājumiem kopumā palielinās Eiropas konkurētspēju 
pasaulē;

4. Atkārtoti pauž stingru atbalstu zaļajā kursā ietvertajam mērķim ieviest oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu; aicina Komisiju virzīt tālāk šo iniciatīvu kā daļu no 
Komisijas 2021. gada darba programmas; uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms ir svarīgs priekšnoteikums tam, lai līdz 2050. gadam Eiropā panāktu 
oglekļneitralitāti, un ka aktīvai MVU integrēšanai tajā ir jāparedz pasākumi, kas īpaši 
izstrādāti MVU vajadzību apmierināšanai;

5. Atzinīgi vērtē Komisijas centienus izstrādāt īpašus instrumentus, kas atvieglotu MVU 
piekļuvi trešo valstu tirgiem; aicina Komisiju pilnībā atbalstīt MVU, lai tie varētu 
pārvarēt visus tarifu un ar tarifiem nesaistītus šķēršļus, kas kavē piekļuvi trešo valstu 
tirgiem; atgādina, cik svarīgas ir saskaņotas un vienkāršotas muitas procedūras, kas 
varētu palīdzētu mikrouzņēmumiem un MVU (MMVU) iekļūt eksporta tirgos, jo tās 
uzlabos ražīgumu, paātrinot inovāciju un atvieglojot tehnoloģiju un zinātības 
izmantošanu; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos nodrošināt MVU tiesisko drošību, 
iekļaujot katrā brīvās tirdzniecības nolīgumā (BTN) sadaļu par MVU, kā to apliecina ES 
un Japānas nolīgums un modernizētais nolīgums ar Meksiku, un uzsver, ka tāda sadaļa 
ir jāiekļauj arī spēkā esošajos BTN, kad tie tiks pārskatīti; atgādina Komisijai, ka visu 
tirdzniecības nolīgumu sadaļās par MVU būtu jābūt norādītiem izplatītākajiem 
šķēršļiem, ar ko saskaras Eiropas MMVU; atzinīgi vērtē to, ka Komisija nesen ir pirmo 
reizi iecēlusi galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugu, un uzsver tā svarīgo 
lomu, nodrošinot, ka MVU gūst maksimālu labumu no ES tirdzniecības nolīgumiem; 
aicina Komisiju palīdzēt samazināt administratīvo un regulatīvo slogu MVU un novērst 
pārmērīgu birokrātiju, ņemot vērā tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļu, administratīvo 
izmaksu un birokrātijas nesamērīgo ietekmi uz MVU; aicina Komisiju atbalstīt MVU, 
kuri koncentrējas uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām un jau eksportē preces un 
pakalpojumus uz trešām valstīm, un tādā veidā radīt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai aktīvi informētu MVU par 
tirdzniecības iespējām;

6. Aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt valstu un reģionālās eksporta aģentūras un MVU 
apvienības ES, valstu un reģionālajā līmenī, lai palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarā uzskata, ka Komisija varētu izveidot MVU internacionalizācijas platformu, lai 
uzraudzītu panākto progresu un sniegtu MVU tehnisku palīdzību piekļuvē jauniem 



AD\1214307LV.docx 5/9 PE653.813v03-00

LV

tirgiem; atzīmē, ka šajā platformā varētu paredzēt aprites ekonomikas nodrošināšanu; 
atgādina, ka ES delegācijām ir izšķiroša nozīme MVU atbalstīšanā, sniedzot atbildes uz 
to vaicājumiem un novēršot praktiskās grūtības, kas saistītas ar BTN īstenošanu;

7. Aicina Komisiju ņemt vērā MVU īpatnības visās sarunu par tirdzniecību un 
ieguldījumiem jomās, tostarp tajās, kas saistītas ar tām publiskā iepirkuma sadaļām 
tirdzniecības nolīgumos, kurām būtu jāveicina MVU līdzdalība; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tā izveidos jaunu informācijas portālu, lai labāk informētu MVU par 
tirdzniecības politiku un sniegtu detalizētu informāciju par muitas procedūrām un 
formalitātēm saistībā ar eksportu uz trešām valstīm; aicina Komisiju, veidojot jaunus 
informācijas portālus vai uzlabojot esošos, pēc iespējas drīzāk vērsties pie 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka MVU rīcībā ir ļoti konkrēta informācija; aicina 
Komisiju īstenot mērķi, kas paredz ieviest pašnovērtējuma rīku attiecībā uz izcelsmes 
noteikumiem un aprites cikla analīzi, tādēļ īpaša uzmanība būtu jāpievērš riska 
novērtējumam, kas varētu palīdzēt MVU labāk novērtēt to, vai produkti gūst 
priekšrocības no konkrētā tirdzniecības nolīgumā paredzētajām preferencēm, un to, kā 
uzņēmumi varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz piegādes ķēžu stratēģiska 
diversifikācija; šajā sakarā atkārtoti atgādina arī to, cik svarīgi ir unificēt un vienkāršot 
izcelsmes noteikumus; turklāt atgādina, cik svarīgs ES digitālās stratēģijas mērķu 
sasniegšanai ir skaidrs regulējums attiecībā uz pārrobežu datu plūsmām, uzsver, cik 
svarīgas ir notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju; aicina izstrādāt 
visaptverošu un vērienīgu noteikumu kopumu ar mērķi veicināt brīvu datu plūsmu pāri 
robežām, vienlaikus garantējot ES datu aizsardzības standartu ievērošanu, risināt 
jautājumu par šķēršļiem digitālajai tirdzniecībai, tostarp datu lokalizācijas prasībām, un 
nodrošināt, ka uzņēmumi, jo īpaši MVU, pasaules tirgū var konkurēt vienlīdzīgos 
konkurences apstākļos; atkārtoti uzsver, ka MVU būs galvenā loma uz datiem balstītu 
tehnoloģiju un darījumdarbības pilnveidošanā; uzsver vajadzību uzlabot sadarbspēju un 
piekļuvi datiem visā pasaulē ar mērķi optimizēt dažādus procesus starptautiskajā 
tirdzniecībā; aicina Komisiju atvieglot MVU piekļuvi publiskā iepirkuma procedūrām 
un, izstrādājot publiskā iepirkuma politiku, ņemt vērā zaļā kursa mērķus, piemēram, 
aprites ekonomikas sekmēšanu un piegādes ķēžu noturības paaugstināšanu sabiedrības 
labā;

8. Atgādina, ka piekļuve finansējumam MVU ir būtiska, ņemot vērā to, ka dažās 
dalībvalstīs piekļūt finansējumam ir grūtāk nekā citās; aicina Komisiju novērst šīs 
finansējuma pieejamības atšķirības un nodrošināt MVU vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; aicina Eiropas Investīciju banku, nosakot savu rīcībpolitiku, īpašu uzmanību 
pievērst MVU; vērš īpašu uzmanību uz MVU, kuriem nepieciešams finansējums, 
tehniskā palīdzība un mazāk apgrūtinošs regulatīvais slogs, lai nodrošinātu atbilstību 
zaļā kursa un digitālās pārkārtošanās mērķiem nolūkā saglabāt konkurētspēju; vērš 
uzmanību uz nepieciešamību panākt progresu attiecībā uz nolīgumu par ieguldījumu 
veicināšanu un Direktīvu par elektronisko tirdzniecību3, kā arī turpināt izstrādāt 
daudzpusējo pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu; uzsver, ka digitalizācija sniedz MVU 
vairākas priekšrocības, piemēram, rada jaunas iespējas piedāvāt digitālos pakalpojumus 
un produktus un nodrošina labāku piekļuvi tirgum, bet vienlaikus uzsver arī to, ka MVU 
joprojām ir nepieciešams atbalsts piekļuvē finansējumam, informācijai, prasmēm un 

3 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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tehnoloģijām; atzīmē, ka Komisijai ir jānovērš šķēršļi, kas kavē MVU zaļo izaugsmi un 
ekoinovāciju, lai nodrošinātu, ka zaļais kurss ir ekonomiska iespēja; prasa pēc iespējas 
veikt pasākumus, kas atvieglo MVU piekļuvi finansējumam, tostarp vieglu piekļuvi 
pētniecībai un izstrādei paredzētam finansējumam, un ļauj sniegt pastiprinātu tehnisko 
atbalstu ar mērķi paātrināt un izmantot zaļo un digitālo pārveidi; 

9. Aicina Komisiju ieviest ES aizsardzības pasākumus un tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus, lai labāk aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši nozarēs, kurās lielākā 
daļa uzņēmumu ir MVU; atzīst, ka pasaule saskaras ar nepieredzētām un negaidītām 
problēmām, tādēļ nepieciešams ES mēroga plāns viedai repatriācijai un attiecībā uz 
dažām stratēģiskām nozarēm, piegādes ķēžu dažādošana un atklāta stratēģiska 
autonomija kā Eiropas MVU stratēģijas elementi; uzsver, ka MVU stratēģijā ir jāparedz 
stingri sociālās aizsardzības pasākumi, kā arī sociālā iekļaušana saistībā ar tirdzniecību; 
uzsver, ka galvenā uzmanība jāpievērš ES tirdzniecības nolīgumu īstenošanai un 
izpildei, lai novērstu pārkāpumus gan piekļuves tirgum, gan tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības saistību jomā un tādējādi efektīvi novērstu tirgus kropļojumus un nodrošinātu, 
ka MVU netiek radīti neizdevīgi konkurences apstākļi; šajā sakarā mudina Komisiju 
palielināt MVU tirdzniecības aizsardzības palīdzības dienesta lomu, lai vēl vairāk 
atbalstītu MVU piekļuvi tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un uzlabotu saziņu 
attiecībā uz instrumentiem, kas ir pieejami negodīgas importa preču un pakalpojumu 
tirdzniecības novēršanai; vērš uzmanību uz Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu 
(2020. gada jūlijs)4, kurā norādīts, ka, lai gan tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanas 
attiecīgajām pusēm rada ievērojamu administratīvo slogu, tās ir juridiska 
nepieciešamība; tomēr norāda, ka atbalsts MVU piekļuvei tirdzniecības aizsardzības 
procedūrām nav bijis pietiekams un ka tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošana visās Eiropas rūpniecības nozarēs netiek pietiekami veicināta; šajā sakarā 
mudina Komisiju palielināt atbalstu un informēšanas pasākumus, jo īpaši attiecībā uz 
MVU; aicina ES pienācīgi ņemt vērā drošības un sabiedriskās kārtības intereses saistībā 
ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un iegādēm un apvienot tās ar ES mēroga pārbaužu 
koordinācijas mehānismu, jo īpaši attiecībā uz stratēģiskajām nozarēm; mudina 
Komisiju palielināt ieinteresēto personu informētību par tirdzniecības aizsardzības 
instrumentiem un palielināt atbalstu MVU, lai atvieglotu to piekļuvi šiem 
instrumentiem; šajā sakarā prasa Komisijai izstrādāt vieglāk piekļūstamu kārtību, kādā 
MVU varētu iesniegt sūdzības par negodīgas tirdzniecības prakses gadījumiem; aicina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk īstenot izmeklēšanas pasākumus gadījumos, kad skarti 
MVU ar ievērojamu nozīmi;

10. aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt MMVU, īpaši pievēršoties sieviešu vadītiem 
MMVU un paredzot pasākumus attiecībā uz tiem; aicina ES un tās dalībvalstis, veidojot 
eksporta palīdzības dienestus, pievērst īpašu uzmanību sieviešu vadīto MMVU 
specifiskajiem apstākļiem, izmantot iespējas, ko sniedz BTN, kā arī stiprināt 
pakalpojumus, tehnoloģijas un infrastruktūru (piemēram, piekļuvi internetam), kas ir 
īpaši svarīgi, lai sievietes un viņu vadītie MMVU varētu realizēt savas ekonomiskās 
iespējas; aicina Komisiju palīdzēt veidot partnerības starp uzņēmējām ES un 

4 Īpašais ziņojums Nr. 17/2020 “Tirdzniecības aizsardzības instrumenti:  sistēma ES uzņēmumu aizsardzībai pret 
importu par dempinga cenām un pret subsidēto importu darbojas labi”.
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jaunattīstības valstīs;

11. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos, izstrādājot jaunus tiesību aktus, ievērot principu 
"viens pieņemts — viens atcelts", kas būtu sākumpunkts jauna regulējuma uzplūdu 
apturēšanā un nevajadzīgas birokrātijas izskaušanā, taču atgādina, ka tādējādi tiek tikai 
saglabāts pašreizējais stāvoklis, bet ar to vien nepietiek; prasa nodrošināt lielāku 
skaidrību par to, kā Komisija plāno integrēt šo principu tirdzniecības politikā;

12. aicina Komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par to, kā vismaz par 30 % samazināt 
novecojušus noteikumus un normas, kas skar MVU, lai mazinātu administratīvo slogu 
un izmaksu spiedienu, veicinātu konkurētspēju un patiesi sekmētu MVU izaugsmi un 
uzplaukumu ES.
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