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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka ražošana un tirdzniecība kļūst arvien atkarīgākas no tā, vai digitālā 
informācija tiek nosūtīta, uzglabāta un izmantota pāri robežām; uzsver, ka ES ir 
jāveicina tās digitālā pārkārtošanās, lai atvieglotu atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas un palielinātu savu noturību problēmu pārvarēšanai nākotnē; norāda, ka 
digitālajai pārkārtošanai ir jāatbilst ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Parīzes 
nolīgumam un ES mērķiem klimata un vides jomā; 

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu digitālo plaisu 
ar ASV un Ķīnu, palielinātu pasaules tirgū sekmīgu ES tehnoloģiju uzņēmumu skaitu 
un kļūtu par līderi tādu standartu noteikšanā ilgtspējīgai uz digitālajiem datiem balstītai 
globālai ekonomikai, kas nodrošina ES vērtību ievērošanu, cilvēktiesības, patērētāju 
tiesību aizsardzību un datu drošību un aizsardzību;

3. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka digitālā pārkārtošanās stiprina atvērtās 
tehnoloģijas, pārnesamību un sadarbspēju; norāda, ka šādi mērķi būtu jāiekļauj 
atjauninātajā tirdzniecības nolīgumā ar Ķīnu;

4. norāda uz riskiem, ko rada nesaderība dažādu tirdzniecības partneru pieejā digitālās 
tirdzniecības regulējumam; stingri atbalsta daudzpusējus risinājumus digitālās 
tirdzniecības noteikumiem un ilgtspējīgai tirgu atvēršanai, lai sniegtu konkrētus 
ieguvumus uzņēmumiem, patērētājiem un darba ņēmējiem; prasa steidzami pabeigt 
plurilaterālās Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) sarunas par e-komerciju, tajās 
panākot līdzsvarotu rezultātu; pauž nožēlu par to, ka, nepastāvot globāliem 
noteikumiem, ES uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā var būt pakļauti ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, piemēram, nepamatotai ģeogrāfiskajai bloķēšanai, datu 
lokalizācijai un obligātām tehnoloģiju nodošanas prasībām; norāda, ka šie šķēršļi ir 
īpaši sarežģīti uzveicami mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); uzsver, ka 
globālie digitālās tirdzniecības noteikumi varētu vēl vairāk uzlabot patērētāju 
aizsardzību; atbalsta PTO moratoriju attiecībā uz elektroniskās nosūtīšanas pastāvīgumu 
un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt skaidru elektroniskās nosūtīšanas definīciju; prasa 
pilnībā īstenot PTO Informācijas tehnoloģiju nolīgumu, tā paplašināšanu un PTO 
telekomunikāciju pakalpojumu atsauces dokumentu, kā arī panākt to plašāku 
pieņemšanu;  

5. norāda, ka ir svarīgi izstrādāt noteikumus, kas aizliedz intelektuālā īpašuma tiesību 
piespiedu nodošanu pirmkodu veidā; šajā sakarībā uzsver, ka ES nevajadzētu uzņemties 
saistības attiecībā uz algoritmiem; norāda, ka ir svarīgi saglabāt ES publiskās politikas 
telpu augsta riska MI sistēmu revīzijai, tomēr nodrošinot komercnoslēpumu aizsardzību; 
aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt pirmkoda klauzulas ietekmi, tostarp uz patērētāju 
tiesībām, ko pašlaik apspriež e-komercijas sarunās par nākotnes ES MI tiesību aktiem 
PTO līmenī, un šajā izvērtēšanā iesaistīt Eiropas Parlamentu;

6. atzīst mērķi padarīt ES par pasaules līderi MI izstrādē un piemērošanā; prasa ES ciešāk 
sadarboties ar partneriem, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju 
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(ESAO) un PTO, lai noteiktu globālus MI standartus nolūkā samazināt tirdzniecības 
šķēršļus un veicināt uzticamu MI atbilstīgi ES vērtībām; atbalsta ESAO valstu 
sadarbību starptautisko noteikumu jomā un cita veida sadarbību digitālās ekonomikas 
jomā, tostarp globālo partnerību mākslīgā intelekta jomā; mudina ES pastiprināt 
sadarbību ar ANO un starptautiskajām standartizācijas struktūrām šajā jomā;

7. uzsver, ka datu plūsmām ir galvenā nozīme digitālajā tirdzniecībā un ka dati ir ne tikai 
ražošanas līdzeklis, bet paši ir kļuvuši par tirgojamu vērtību; turklāt uzsver, ka 
elektroniskie dati ir ekonomiski svarīga digitālās pārkārtošanās “izejviela”; norāda, ka 
piekļuve datiem un to apstrāde bieži vien ir neaizstājama konkurētspējīgu digitālo 
pakalpojumu sniegšanā, jo īpaši tiem, kas izmanto MI; tādēļ uzsver, ka pētniekiem un 
uzņēmumiem ir jāpiešķir lielāka brīvība izmantot datus MI izstrādei saskaņā ar 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR); norāda, ka ES ir strauji jāpaātrina 5G 
infrastruktūras būvniecība, kas atbilst ES 5G kiberdrošības instrumentu kopuma 
mērķiem; aicina Komisiju pieņemt digitālās tirdzniecības noteikumus, kas palielina ES 
uzņēmumu konkurētspēju, nodrošina patērētāju uzticēšanos un veicina brīvu datu 
pārrobežu plūsmu, vienlaikus nodrošinot ES datu aizsardzības un privātuma noteikumu 
un patērētāju aizsardzības standartu ievērošanu; atbalsta principu, ka būtu jāatļauj datu 
plūsma pāri robežām ar nosacījumu, ka iesaistītās puses var ieviest atbilstošus likumīgas 
pārsūtīšanas instrumentus personas datu aizsardzībai un drošībai; uzsver, ka saskaņā ar 
VDAR personas datus var nosūtīt trešām valstīm, izmantojot lēmumus par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību, līguma standartklauzulas un saistošus uzņēmuma noteikumus; 
prasa turpmākajos tirdzniecības nolīgumos iekļaut datu aizsardzības apsvērumus, lai 
atvieglotu lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību pieņemšanas procesu ar 
tirdzniecības partneriem un elastīgus noteikumus par pārrobežu datu plūsmām; norāda, 
ka turpmāko PTO e-komercijas nolīgumu varētu papildināt ar divpusējo un reģionālo 
regulatīvo sadarbību, piemēram, savstarpējas atzīšanas veicināšanu, ņemot vērā 
personas datu aizsardzības līmeni katras valsts tiesību aktos; prasa PTO e-komercijas 
nolīgumā un ES brīvās tirdzniecības nolīgumos (ES BTN) stingri aizliegt nepamatotu 
datu lokalizācijas praksi;

8. atgādina Komisijai, ka visos priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu būtu pilnībā 
jāievēro ES starptautiskās saistības, tostarp PTO un divpusējie tirdzniecības nolīgumi; 
mudina Komisiju pilnībā novērtēt tās priekšlikumu ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi; 
uzskata, ka ES arī turpmāk vajadzētu būt paraugam atvērtas un uz noteikumiem balstītas 
datu ekonomikas veidošanā un veicināt datu kopīgošanu starp ES un trešām valstīm;

norāda uz noteikumos balstītā Āzijas reģionālās visaptverošās ekonomiskās 
partnerības (RCEP) nolīguma noslēgšanu, kas veidoja pamatu pasaulē lielākajam 
ekonomikas integrācijas projektam; tomēr pauž nožēlu par to, ka RCEP nav iekļauta 
spēcīga ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kas paredzētu saistības vides saglabāšanas un 
sociālo tiesību jomā, un tas liecina par to, ka ES ir jāuzņemas vadošā loma globālu 
noteikumu izstrādē digitālās ekonomikas jomā; uzskata, ka ES būtu jāveicina digitālie 
noteikumi, kas ir saskaņā ar demokrātijas principiem, cilvēktiesībām un ilgtspējīgu 
attīstību; šajā sakarībā atbalsta priekšlikumu izveidot ES un ASV Tirdzniecības un 
tehnoloģiju padomi; prasa par saistībā ar šo priekšlikumu panākto progresu pilnībā 
informēt Eiropas Parlamentu un tam dot uzdevumu pārraudzīt ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes sarunas un turpmāko darbu, lai veicinātu transatlantisko 
sadarbību digitālajos jautājumos, tostarp attiecībā uz eksporta ierobežojumiem 
tehnoloģiju jomā un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanu; mudina Komisiju 
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nodrošināt augstu pārredzamības līmeni; šajā sakarā atbalsta darbu pie transatlantiska 
MI nolīguma, kura mērķis ir panākt spēcīgāku un plašāku vienprātību par ētiskas MI un 
datu pārvaldības principiem un šo principu ietvaros veicināt inovāciju un datu 
kopīgošanu MI izstrādes nolūkā, palīdzēt atvieglot tirdzniecību un saderīgu digitālās 
tirdzniecības noteikumu un standartu izstrādi, nodrošinot ES vienu no galvenajām 
lomām šādu standartu noteikšanā; uzsver, ka šādā transatlantiskajā MI nolīgumā būtu 
jāiekļauj arī nodaļa par datu drošību un lietotāju un patērētāju datu aizsardzību; aicina 
abas puses izmantot jaunās Dž. Baidena administrācijas impulsu, lai nekavējoties sāktu 
darbu pie šiem jautājumiem, un ESAO ietvaros panākt vienošanos par taisnīgu nodokļu 
uzlikšanu digitālajai ekonomikai;

10. uzsver digitālās tirdzniecības un blokķēdes izmantošanas nozīmi, piemēram, atvieglojot 
MVU piekļuvi globālajām vērtības ķēdēm, tostarp vismazāk attīstītajās valstīs, un 
padarot pārrobežu tirdzniecības procesus un komercdarījumus efektīvākus un lētākus; 
tādēļ norāda, ka MVU vissmagāk skar nepārredzama birokrātija regulējuma ziņā un 
pārmērīgs slogs, un tādēļ uzsver, ka tiesību akti ir jāvienkāršo un jāprecizē, lai veicinātu 
to, ka MVU izstrādā un izmanto digitālās tehnoloģijas, jo īpaši MI; aicina Komisiju 
atbalstīt MVU to digitālajā pārveidē; jo īpaši uzsver ieguvumus, ko tas varētu dot, lai 
veicinātu ekonomiskās iespējas sievietēm un viņu turpmāku iekļaušanu; norāda, ka 
blokķēdes izmantošana var atvieglot uzņēmumu uzticamības pārbaudi;

11. norāda, ka MI ir iestrādāts dažādās sistēmās un tāpēc tas paplašinās ļaunprātīgiem 
dalībniekiem pieejamās ielaušanās iespējas; tāpēc uzsver, ka ir nepieciešams veicināt 
kiberdrošību, atbalstot nozares virzītus standartus, pamatnostādnes un paraugpraksi, lai 
palīdzētu uzņēmumiem pārvaldīt kiberdrošības riskus, ņemot vērā to, ka pieaug tādu 
liela mēroga kiberuzbrukumu skaits no trešām valstīm, kuru mērķis ir ļaunprātīgi 
piesavināties sensitīvu komercinformāciju, piemēram, komercnoslēpumus un 
intelektuālo īpašumu, un no kuriem bieži vien cieš ES uzņēmumi; norāda — lai izdarītu 
spiedienu uz valstīm, kas nesadarbojas, varētu apsvērt diplomātisku rīcību vai 
ekonomiskus pretpasākumus; uzskata, ka vienošanās ESAO ietvaros par neiesaistīšanos 
komerciālajā spiegošanā pret citām dalībvalstīm atturētu arī trešās valstis no šādas 
rīcības;

12. uzsver ES BTN nozīmi ES uzņēmumu, patērētāju un darba ņēmēju interešu un vērtību 
veicināšanā globālajā digitālajā ekonomikā un uzskata tos par konkurētspējīgu digitālo 
vienoto tirgu papildinošu faktoru; norāda, ka īpaši izšķiroša nozīme ir sadarbībai ar 
Apvienoto Karalisti, kurai ir svarīga loma globālajā digitālajā ekonomikā; atzinīgi vērtē 
ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma digitālās tirdzniecības 
un telekomunikāciju nodaļas un uzskata tās par kritēriju sarunām ar citiem attīstītajiem 
ES tirdzniecības partneriem; aicina visos turpmākajos ES BTN iekļaut digitālās 
tirdzniecības un telekomunikāciju nodaļas; prasa digitālo tirdzniecību noteikt par ES 
jaunās tirdzniecības stratēģijas pīlāru;

13. uzsver, ka ir svarīgi koriģēt pašreizējo nelīdzsvarotību un izkropļojumus pasaules tirgū, 
kas kavē ES tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmi; aicina Komisiju turpināt sadarboties ar 
ASV, Japānu un citām līdzīgi domājošām partnervalstīm, lai reformētu PTO 
noteikumus cita starpā attiecībā uz subsīdijām, tehnoloģiju piespiedu nodošanu un valsts 
uzņēmumiem; uzsver nepieciešamību nodrošināt labāku spēkā esošo tirdzniecības un 
investīciju nolīgumu izpildi, virzīties uz savstarpīgumu dažās tirdzniecības un 
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investīciju politikas jomās un izstrādāt jaunu ES tiesisko regulējumu, tostarp jaunu 
instrumentu par ārvalstu subsīdijām; uzskata, ka ir jāizstrādā atbalstoši nosacījumi ES 
tehnoloģiju uzņēmumiem, paredzot atbilstošus finansēšanas pasākumus un eksporta 
kredītus; atbalsta tādu aizsardzības pasākumu pilnveidošanu ES tiesību aktos un 
tirdzniecības nolīgumos, ar kuriem novērš visu digitālās vērtības ķēdes dalībnieku, 
tostarp telekomunikāciju jomā, pret konkurenci vērstas darbības.
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