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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 Eiropas Savienībai ir jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu atpalicību no 
ASV un Ķīnas un ieņemtu vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz datiem balstītas 
pasaules ekonomikas nodrošināšanā; 

2. stingri atbalsta daudzpusējus risinājumus digitālās tirdzniecības noteikumiem un aicina 
noslēgt plurilaterālās PTO sarunas par e-komerciju; pauž nožēlu par to, ka, nepastāvot 
globāliem noteikumiem, ES uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju un obligātām 
tehnoloģiju nodošanas prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs attiecībā uz 
elektroniskiem sūtījumiem tiek noteikts par pastāvīgu; 

3. norāda, ka piekļuve datiem un to apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai sniegtu 
konkurētspējīgus digitālos pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt digitālās 
tirdzniecības noteikumus, kas palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un veicina datu 
plūsmu brīvu pārrobežu pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu aizsardzības 
noteikumus;

4. 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; 

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā Āzijas reģionālās visaptverošās ekonomiskās 
partnerības (RCEP) nolīguma noslēgšanu, kas padziļina reģiona ekonomisko 
integrāciju; tomēr pauž nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta iedarbīga nodaļa par 
ilgtspējīgu attīstību; uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu jāmudina ES palīdzēt pieņemt 
globālus digitālās ekonomikas noteikumus; šajā sakarībā atbalsta ES un ASV 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu pie transatlantiskā mākslīgā 
intelekta nolīguma, lai palīdzētu atvieglot tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā tirdzniecībā; 

6. uzsver digitālās tirdzniecības nozīmi, atvieglojot MVU piekļuvi globālajām vērtības 
ķēdēm un sekmējot sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanu.


