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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka pasaules līmenī vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz noteikumiem balstītā 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā ir ļoti svarīgi Eiropas uzņēmumiem, tostarp MVU, lai 
stimulētu izaugsmi, nodrošinātu stabilu un paredzamu vidi un saglabātu to 
konkurētspēju, kā arī lai Eiropas Savienībā garantētu esošās darbvietas un radītu jaunas, 
jo aizvien lielāks skaits darbvietu ir atkarīgas no globālajām vērtības ķēdēm;

2. uzsver, ka MVU ir būtiski svarīga nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo saskaņā ar 
aplēsēm to saražoto preču eksports ir 30 % no ES preču eksporta uz pārējām pasaules 
valstīm1; 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 MVU labvēlīga tirdzniecības vide;

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES konkurences politika veicina godīgu konkurenci un 
vienlīdzīgus tirdzniecības apstākļus ES un pasaules līmenī, lai turpinātu stiprināt savu 
rūpniecību Eiropas Savienībā; tādēļ aicina efektīvi novērst negodīgu tirdzniecības 
praksi, pilnībā izmantojot pieejamos instrumentus, izstrādājot jaunus efektīvus 
instrumentus un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un subsīdiju kropļojošo ietekmi uz 
iekšējo tirgu, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots ES finansējums; šajā kontekstā 
atzinīgi vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas 
pārbaudes mehānismu un prasa atsākt diskusijas par ES starptautiskā iepirkuma 
instrumentu;

4. turklāt aicina Komisiju vai nu turpināt uzlabot globālo sadarbību konkurences 
jautājumos, vai arī nodrošināt godīgus konkurences apstākļus ar divpusēju tirdzniecības 
nolīgumu un starptautisku forumu palīdzību; pilnībā atbalsta Komisijas centienus 
saistībā ar notiekošo Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) reformu atjaunināt 
daudzpusējos noteikumus par subsīdijām vai nozaru iniciatīvām, lai starptautiskā līmenī 
pienācīgi risinātu ar subsīdijām saistītos jautājumus;

5. aicina Komisiju visaptverošas un vērienīgas ES tirdzniecības politikas ietvaros turpināt 
sarunas par vērienīgiem un īstenojamiem konkurences un valsts atbalsta noteikumiem 
visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos;

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz pasaules 
tirgu darbību, nodrošināt, ka konkurences noteikumi ir savienojami ar mūsdienīgu 
ekonomiku un pēc iespējas labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem, kas balstās uz globāla līmeņa tirdzniecības noteikumiem.

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


