
 

 

P7_TA(2013)0576 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. decembra rezolūcija par ikgadējo ziņojumu par ES 

konkurences politiku (2013/2075(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada ziņojumu par konkurences politiku (COM(2013)0257) 

un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu (SWD(2013)0159), 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 101., 102. un 

107. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to 

konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 169/2009, ar ko 

konkurences noteikumus attiecina uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un 

iekšējiem ūdensceļiem2, 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par atsevišķiem 

noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par 

dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem (COM(2013)0404), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par kaitējuma apmēra noteikšanu zaudējumu 

atlīdzināšanas prasībās saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 

102. panta pārkāpumiem (C(2013)3440), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Sabiedriskā apspriešana — virzība uz 

saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai” (SEC(2011)0173), 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 11. jūnija paziņojumu „Virzība uz horizontālu Eiropas 

līmeņa regulējumu kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā” (COM(2013)0401), 

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu par kopīgiem principiem attiecībā uz pagaidu vai 

kompensējošiem kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem dalībvalstīs saistībā ar 

Savienības tiesību aktos paredzētu tiesību pārkāpumiem (C(2013)3539/3), 

– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta Politikas departamenta 2012. gada jūnija 

pētījumu „Kolektīvā tiesiskā aizsardzība konkurences pārkāpumu gadījumā”, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.39740 — Google (2013/C 120/09), 
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– ņemot vērā Komisijai pausto piedāvājumu uzņemties saistības saskaņā ar Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu lietā COMP/39.398 — Visa MIF, 

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār 

uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula)1, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta apspriešanos par ES apvienošanās kontroli — 

vienkāršotās procedūras un Apvienošanās regulas īstenošanas regulas pārskatīšanas 

projektu, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 13. oktobra paziņojumu par valsts atbalsta noteikumu 

piemērošanu pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo 

globālo finanšu krīzi (Banku darbības paziņojums)2, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. decembra paziņojumu „Finanšu iestāžu 

rekapitalizācija pašreizējās finanšu krīzes apstākļos — atbalsta ierobežošana līdz 

nepieciešamajam minimumam un aizsardzības līdzekļi pret pārmērīgiem konkurences 

traucējumiem” (Rekapitalizācijas paziņojums)3, 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. februāra paziņojumu par samazinātas vērtības 

aktīviem piemērojamo režīmu Kopienas banku nozarē (Samazinātas vērtības aktīvu 

paziņojums)4, 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. jūlija paziņojumu par finanšu nozares dzīvotspējas 

atjaunošanu un tās pārstrukturēšanas pasākumu novērtējumu pašreizējās krīzes apstākļos 

atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem (Pārstrukturēšanas paziņojums)5, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. decembra paziņojumu par valsts atbalsta pasākumu 

Kopienas pagaidu shēmu, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un 

ekonomiskās krīzes apstākļos (sākotnējā Pagaidu shēma)6, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 1. decembra paziņojumu par valsts atbalsta pasākumu 

Savienības pagaidu shēmu, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un 

ekonomiskās krīzes apstākļos (jaunā Pagaidu shēma, ar ko aizstāj to shēmu, kuras termiņš 

beidzās 2010. gada 31. decembrī)7, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojuma projektu par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu no 

2013. gada 1. augusta atbalsta pasākumiem banku labā saistībā ar finanšu krīzi (Banku 

darbības paziņojums)8, 

– ņemot vērā Komisijas tematisko dokumentu Ekonomikas un finanšu komitejai par banku 

pārstrukturēšanas valsts atbalsta pamatnostādņu pārskatīšanu, 
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– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta Politikas departamenta publicēto 2011. gada 

jūnija pētījumu „Valsts atbalsts — krīzes noteikumi finanšu nozarei un reālajai 

ekonomikai”, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības atbalsta noteikumu 

piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 

pakalpojumu sniegšanu1, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu 2012/21/ES par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 

kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts 

sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi2, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko 

piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011)”3, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko 

piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi4, 

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par ES valsts atbalsta 

noteikumu reformu attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem5, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES valsts atbalsta modernizācija (VAM)” 

(COM(2012)0209), 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par valsts atbalsta 

modernizāciju6, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Padomes 1998. gada 

7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas 

līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par 

sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus 

(COM(2012)0730), 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 

Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai 

(COM(2012)0725), 

– ņemot vērā Komisijas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem7, 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. jūnija rezolūciju par reģionālo politiku kā daļu no 

plašākām valsts atbalsta shēmām1, 
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– ņemot vērā 2010. gada 20. novembra Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas 

Komisijas attiecībām2 (turpmāk tekstā — „Pamatnolīgums”), jo īpaši tā 9., 12., 15. un 

16. punktu, 

– ņemot vērā tiesvedību, kas vienā dalībvalstī uzsākta, atsaucoties uz to, ka pārkāpts 

juridiskais pamatprincips „nulla poena sine lege”, ar kuru saskaņā uzņēmumam nevar likt 

maksāt naudas sodu par karteļa vienošanos, ja naudas soda apmērs nav noteikts tiesību 

aktos, 

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 22. februāra rezolūciju par Komisijas 

XXXIII ziņojumu par konkurences politiku 2003. gadā3, 2006. gada 4. aprīļa rezolūciju 

par Komisijas ziņojumu par konkurences politiku 2004. gadā4, 2007. gada 19. jūnija 

rezolūciju par ziņojumu par konkurences politiku 2005. gadā5, 2009. gada 10. marta 

rezolūciju par ziņojumiem par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā6, 2010. gada 

9. marta rezolūciju par 2008. gada ziņojumu par konkurences politiku7, 2011. gada 

20. janvāra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par konkurences politiku8, 2012. gada 

2. februāra rezolūciju par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku9 un 

2013. gada 12. jūnija rezolūciju par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku10, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo 

lietu komitejas atzinumu (A7-0357/2013), 

A. tā kā Eiropas Savienībā laikposmā no 2008. gada līdz 2011. gadam bankām tika piešķirts 

valsts atbalsts EUR 1,6 triljonu apmērā un to lielākoties sniedza, izmantojot parādzīmes 

vai garantijas, un — izņēmuma gadījumos — dotācijas; 

B. tā kā spēcīgs kredītresursu trūkums daudzās dalībvalstīs ietekmē MVU, kuri veido 98 % 

no ES uzņēmumiem; 

C. tā kā katru gadu karteļu pastāvēšanas dēļ rodas zaudējumi EUR 181–320 miljardu 

apmērā, kas ir aptuveni 3 % no ES IKP; 

D. tā kā liberalizācijas un atklātības trūkums attiecībā uz dzelzceļa pasažieru un kravu 

pārvadājumiem ir daļēji saistīts ar to, ka dažās dalībvalstīs nav patiesi neatkarīgu valsts 

līmeņa uzraudzības struktūru, 

E. tā kā ikgadējam ziņojumam par konkurences politiku būtu jākalpo kā instrumentam, ar ko 

sekmē Savienības vispārējo konkurētspēju, paplašinot konkurenci un ļaujot iesaistīties 

                                                                                                                                                           
1  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0267. 
2  OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
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10  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0268. 



 

 

jauniem dalībniekiem, tādā veidā paplašinot un padziļinot iekšējo tirgu, un ziņojumam 

nevajadzētu attiekties tikai uz to, kā Komisija praksē īsteno konkurences politiku; 

F. tā kā šķēršļu atcelšana brīvai preču, pakalpojumu un kapitāla apritei, kā arī personu 

pārvietošanās brīvībai ir izaugsmes priekšnosacījums; 

G. tā kā nozarēm, kurās ir zemāks konkurences līmenis, bieži ir arī nepietiekami 

saimnieciskie rezultāti; 

H. tā kā konkurences politikas uzdevums ir nodrošināt netraucētu iekšējā tirgus darbību un 

līdzvērtīgus konkurences apstākļus, lai aizsargātu patērētājus no konkurenci kropļojošas 

prakses un uzlabotu cenu veidošanos; tā kā konkurences politikas mērķis nav īstenot 

mikropārvaldību, bet gan ieviest skaidrus un godīgus noteikumus, kurus ievērojot, tirgus 

dalībnieki var efektīvi darboties; 

I. tā kā publiskā sektora darbībai, publiskajiem ieguldījumiem un vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (VTNP) ir būtiska nozīme sociālās kohēzijas 

nodrošināšanā, jo īpaši krīzes apstākļos; 

J. tā kā LESD 14. pantā noteikts, ka būtu jāizmanto koplēmuma procedūra, lai nodrošinātu 

nosacījumus, jo īpaši ekonomikas un finanšu nosacījumus, ar kuriem īsteno VTNP; 

K. tā kā ar LESD 26. protokolu publiskajām iestādēm ir nodrošināta plaša rīcības brīvība 

attiecībā uz VTNP sniegšanu, pasūtīšanu un organizēšanu; 

L. tā kā spriedumā Altmark lietā ir noteikti četri kritēriji, kā nošķirt kompensāciju par 

sabiedriskiem pakalpojumiem un valsts atbalstu, 

Konkurences politika kā instruments vienota tirgus izveides veicināšanai 

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un koncentrēšanos uz ieguldījumu konkurences 

politikas ietekmi uz apvienošanās kontroli, kā arī šķēršļu novēršanu, dominējoša stāvokļa 

ļaunprātīgu izmantošanu, slepenas vienošanās līgumiem un kropļojošiem valsts atbalsta 

pasākumiem par labu vienotajam tirgum, ņemot vērā attīstību pasaules ekonomikā; 

2. pauž nožēlu par to, ka Komisija 2012. gada ziņojumā par konkurences politiku 

galvenokārt vērš uzmanību uz nevienlīdzīgas konkurences praksēm, ko izraisa valstu 

prakses, salīdzinoši maz pievēršot uzmanību negodīgām praksēm, kas saistītas ar 

uzņēmumu koncentrāciju vienotajā tirgū; 

3. uzskata, ka konkurences politika ir ekonomikas izaugsmes un darbvietu radīšanas 

virzītājspēks, jo īpaši krīzes laikā; 

4. atgādina, ka konkurences politikas īstenošana un vienotā tirgus veiksmīga darbība ir 

būtiska krīzes pārvarēšanai, izaugsmes veicināšanai un ilgtspējīgai nodarbinātībai saskaņā 

ar stratēģiju „Eiropa 2020”, kā arī Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai; 

5. tāpēc piekrīt Komisijai, ka krīze nebūtu jāizmanto kā pamatojums konkurences 

noteikumu atvieglotai īstenošanai; 

6. uzskata, ka konkurences politika būtu jāpielāgo, lai labāk reaģētu uz globalizācijas 

izaicinājumiem; 



 

 

7. uzskata, ka jaunajā ES konkurences politikā būtu jāiekļauj elastīguma klauzulas; 

8. atzīst, ka pārāk daudzas nozares joprojām lielā mērā nošķir valstu robežas un mākslīgi 

radīti publiski vai privāti šķēršļi, un piekrīt, ka konkurences politikai ir būtiska nozīme 

šādas sadrumstalotības novēršanā un vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanā visās 

vienotā tirgus nozarēs, ņemot vērā īpašās MVU un galapatērētāju vajadzības; 

9. uzsver, ka konkurences politikas īstenošana plašākā nozīmē nedrīkst stiprināt pašreizējos 

uzņēmumus, preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus, bet tās visaptverošajam 

mērķim drīzāk vajadzētu būt jaunu dalībnieku ienākšanas tirgū sekmēšanai, kā arī jaunu 

ideju un paņēmienu radīšanai, tādējādi sniedzot lielāko iespējamo guvumu Savienības 

iedzīvotājiem; 

10. uzskata, ka konkurences politikai vajadzētu sniegt ieguldījumu atklātu standartu un 

savietojamības veicināšanā un īstenošanā, lai novērstu to, ka tirgus dalībnieku mazākums 

tehnoloģiski norobežo patērētājus un klientus; 

11. uzskata, ka produktu, piemēram, zāļu, cenas dažādās dalībvalstīs joprojām atšķiras, ko 

nosaka atšķirīgi nolīgumi starp dalībvalstīm un farmācijas nozari; aicina Komisiju izvērtēt 

šo problēmu un ierosināt priekšlikumus, lai izveidotu pārredzamāku iekšējo tirgu, 

novēršot jebkādas nepamatotas cenu atšķirības patērētāju interešu aizsardzības nolūkā; 

12. atzinīgi vērtē ES vienoto patentu kā panākumu virzībā uz vienotā tirgus izveides 

pabeigšanu un atbildi uz globalizācijas izaicinājumiem; aicina veikt pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka visas dalībvalstis var piedalīties minētajā sistēmā; uzskata, ka 

nepieciešams saskaņot intelektuālā īpašuma tiesības ar konkurences prasībām, aizsargājot 

sabiedrības intereses un nodrošinot, ka patentu īpašnieki ļaunprātīgi neizmanto savas 

tiesības, kaitējot sabiedrībai; aicina Komisiju vērsties pret rīcību, kuras mērķis ir 

nelikumīgi aizkavēt ģenērisko zāļu ienākšanu tirgū; 

ES konkurences politikas leģitimitāte un efektivitāte 

13. uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt koplēmuma pilnvarām, lemjot par konkurences 

politikas pamatnostādnēm; pauž nožēlu, ka LESD 103. un 109. pantā paredzēta tikai 

apspriešanās ar Parlamentu; uzskata, ka šāds demokrātijas trūkums nav pieļaujams; 

ierosina pēc iespējas ātrāk to novērst, izmantojot starpiestāžu vienošanos konkurences 

politikas jomā, un veikt attiecīgus grozījumus nākamajā Līguma pārskatīšanā; atgādina, 

ka Komisijas politiskā atbildība Parlamentam aptver konkurences politiku un ka 

strukturēts dialogs ar attiecīgo komisāru ir svarīgs instruments, ar ko veic pienācīgu 

demokrātisku kontroli šajā jomā; 

14. uzskata, ka konkurences komisāra īstenotais dialogs nevar aizstāt Parlamenta veiktu 

patiesu demokrātisko kontroli; uzsver, ka parlamentārā kontrole vēl jo vairāk ir 

nepieciešama tāpēc, ka konkurences politikas ietvaros Komisija uzrauga demokrātiski 

ievēlētu valsts un vietējo iestāžu pieņemtus lēmumus; uzsver arī nepieciešamību veidot 

labāku dialogu starp Komisiju, dalībvalstīm, vietējām un reģionālām iestādēm un 

pilsonisko sabiedrību; 

15. uzsver, ka attiecībā uz piekļuvi sanāksmēm un informācijas sniegšanu tiesību aktu vai 

ieteikuma tiesību instrumentu sagatavošanā konkurences politikas jomā ir svarīga 



 

 

vienlīdzīga attieksme pret Parlamentu un Padomi, kā noteikts pamatnolīgumā; pauž 

nožēlu par to, ka Komisija to nav ņēmusi vērā; 

16. uzsver nepieciešamību stiprināt konkurences kultūru, kas veicina tās vērtību īstenošanu 

un sekmē pozitīvu pieeju noteikumu ievērošanai, kam ir preventīva un labvēlīga ietekme 

uz konkurences politikas attīstību; 

17. norāda, ka ES konkurences politikas horizontālais raksturs prasa maksimālu šīs politikas 

un citu nozaru ES politikas saskaņotību, un nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus vienmērīgu 

darbību atsevišķas nozares reglamentējošiem noteikumiem ir jāatbilst konkurences 

politikas principiem; 

18. uzskata, ka Komisijai būtu jāierosina priekšlikums to konkurences jautājumu regulēšanai, 

kas saistīti ar mazākuma akcionāriem; 

19. mudina Komisiju turpināt pieņemt ieteikuma tiesību instrumentu pamatnostādnes 

konkurences politikas jomā, pienācīgi ņemot vērā pašreizējo Tiesas praksi, lai 

ieinteresētajām personām nodrošinātu zināmu juridisko noteiktību; tomēr uzskata, ka 

ieteikuma tiesību instrumenti nevar aizstāt tiesību aktus jomās, kurās juridiskā noteiktība 

ir izšķiroši svarīga; 

20. uzsver, ka naudas sodi ir atturošs instruments, kam ir nozīmīga loma konkurences 

politikā, un ka sekmīgas izmeklēšanas veikšanai ir vajadzīga ātra rīcība; uzskata, ka 

juridiskajai noteiktībai, procedūru vienkāršošanai un atbilstošos līgumos paredzētai 

agrākas līguma darbības pārtraukšanas iespējai ir būtiska nozīme, un tādēļ atkārtoti aicina 

Komisiju ietvert Regulā (EK) Nr. 1/2003 noteikumus par naudas sodiem; vienlaikus 

uzskata, ka Komisijai būtu jāpalielina nepaziņoto pārbaužu skaits, veicot pasākumus pret 

iespējamiem pārkāpumiem; 

21. tomēr uzskata, ka aizvien augstāka naudas soda noteikšana kā vienīgais pretmonopola 

instruments var būt nepietiekami efektīva, ņemot vērā arī iespējamo darbvietu zaudēšanu, 

ko var izraisīt uzņēmumu nespēja veikt maksājumus; uzsver, ka augstu naudas sodu 

politika nebūtu jāizmanto kā alternatīvs budžeta finansēšanas mehānisms; atzinīgi vērtē 

„burkāna un pātagas” principu, kurā sankcijas kalpo kā efektīvs atturošs faktors, it īpaši 

atkārtotu pārkāpumu gadījumos, un vienlaikus sekmē noteikumu ievērošanu; 

22. aicina Komisiju nodrošināt, ka tās naudas sodu piemērošanas un izpildes politika atjauno 

līdzsvaru tirgū un stimulē uzņēmumus konstatēt pārkāpumus iekšēji un īstenot 

atjaunojošas darbības brīvprātīgi; mudina Komisiju ņemt vērā nelikumīgi gūtās peļņas 

apmēru un ietekmētajām pusēm radītos zaudējumus; 

23. atkārtoti pauž viedokli, ka ir pieaudzis pieprasījumu skaits naudas soda samazināšanai, 

pamatojoties uz nespēju samaksāt šos sodus, jo īpaši no viena produkta uzņēmumiem un 

MVU; uzskata — kā alternatīvu naudas soda samazinājumam varētu apsvērt iespēju 

ieviest sistēmu, kas paredz atliktus maksājumus un/vai maksājumus pa daļām, lai 

novērstu uzņēmumu darbības apstādināšanu; 

24. norāda ― ņemot vērā pieaugošo konkurences regulējuma iestāžu skaitu pasaulē, kopējā 

apgrozījuma izmantošana 10 % maksimālā ierobežojuma noteikšanai var izraisīt 

kumulatīvo sankciju piemērošanu par to pašu pārkāpumu; norāda, ka tāpēc piemērotāk 

būtu izmantot EEZ apgrozījumu, nevis kopējo apgrozījumu; 



 

 

25. joprojām sagaida naudas soda piemērošanas pamatnostādņu pielāgošanu attiecībā uz 

viena produkta uzņēmumiem un MVU; taču atzinīgi vērtē to, ka nesen Komisija savā 

lēmumā par logu stiprinājumiem (2012. gada 28. marta dokumentā COMP/39452) ir 

ņēmusi vērā viena produkta uzņēmumu īpašās vajadzības; 

26. aicina Komisiju pastiprināt savu sadarbību ar dalībvalstu tiesām, lai atvieglotu noteikumu 

piemērošanu privāttiesību jomā un strīdu par valsts atbalsta piešķiršanu pareizu 

izšķiršanu; atzinīgi vērtē Komisijas apmācību programmas valstu tiesnešiem; 

27. pozitīvi vērtē tiesu iestāžu nozīmi konkurences politikas jomā un mudina šīs iestādes 

izmantot to spējas, lai iegūtu informāciju un atzinumus no Komisijas, kā arī piedalīties 

Kopienas mācībās; iesaka Komisijai cieši sadarboties ar tiesu iestādēm, aktīvi izmantot 

savas spējas attiecībā uz tāda atbalsta sniegšanu tiesu iestādēm, piemēram, 

„amicus curiae”, par kuru informācija savlaicīgi jāpublicē Komisijas tīmekļa vietnē, un 

izvērtēt iespēju uzsākt tiesvedību, lai novērstu to, ka ES tiek atstāta bez aizsardzības, un 

nodrošinātu to interešu aizstāvību, kuras ES ir jāaizsargā; 

28. atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada 11. jūnija priekšlikumu par zaudējumu atlīdzināšanas 

prasībām saskaņā ar valstu tiesībām par konkurences tiesību pārkāpumiem, pie kura 

Komisija patlaban strādā; ir apņēmies rast pieņemamu risinājumu konkrētajām 

problēmām, kas rodas šajā jomā; 

29. uzskata, ka ES būtu aktīvi jāveicina konkurences noteikumu materiālā un procesuālā 

konverģence starptautiskā līmenī; uzskata, ka starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai 

nodrošinātu dažādu atbildīgo iestāžu darba saskaņotību un sadarbspēju konkurences 

politikas īstenošanā, tādējādi palīdzot sekmēt izpētes efektivitāti un radīt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus; 

30. uzsver, ka ir svarīgi veicināt konkurences noteikumu konverģenci pasaules līmenī; 

mudina Komisiju noslēgt divpusējus sadarbības nolīgumus konkurences tiesību 

īstenošanas jomā; patlaban strādā pie ierosinātā ES un Šveici nolīguma par sadarbību to 

konkurences tiesību aktu piemērošanā; ir apņēmies rast pieņemamu risinājumu 

konkrētajām problēmām, kas rodas šajā jomā; 

31. uzskata, ka Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta resursi būtu jāsaskaņo ar tā 

palielināto darba slodzi un uzdevumu klāstu, cita starpā pārdalot resursus no novecojušām 

vai nepietiekami izmantotām budžeta pozīcijām, nolūkā sekmēt aktīvāku rīcību; 

Konkurenci regulējošās iestādes 

32. aicina dalībvalstis nodrošināt visu valsts konkurences iestāžu (VKI) un nozari regulējošo 

iestāžu neatkarību no valstu valdības, tādēļ ir būtiski tajās iecelt tādus priekšsēdētājus un 

valdes locekļus, kas ir nesaistīti ar politiku un kam nav interešu konfliktu; aicina 

dalībvalstis nodrošināt VKI un nozari regulējošām iestādēm pietiekamu personālu un 

resursus, kas var atšķirties atbilstīgi tirgus un to pienākumu efektīvas izpildes vajadzībām; 

33. uzsver VKI un nozari regulējošo iestāžu pilnīgas pārredzamības nozīmi; pieprasa, lai visa 

būtiskā informācija par lietām un oficiāliem lēmumiem būtu skaidri redzama un pieejama 

tiešsaistē, izmantojot atklātu datubāzi, vienlaikus ņemot vērā komercnoslēpumus, kas var 

būtiski ietekmēt konkurenci; 



 

 

34. atbalsta strukturētu sadarbību Eiropas Konkurences iestāžu tīklā (EKT), kas ļauj 

nodrošināt ES mēroga konsekvenci konkurences noteikumu īstenošanā dalībvalstīs, un 

aicina turpināt to attīstīt, ņemot vērā to, ka atšķirīgu tiesisko, ekonomikas un kultūras 

apstākļu dēļ atsevišķiem tirgiem vairāk ir raksturīgas konkrētās valsts īpatnības nekā 

citiem; uzskata, ka parasti EKT sanāksmju darba kārtība un secinājumi būtu jāpublisko 

Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē; 

35. uzskata, ka valstu konkurences iestādēm un citām publiskā sektora darbību regulējošām 

iestādēm būtu jāturpina sadarbība, lai nodrošinātu darbību papildināmību, jo īpaši 

nozarēs, kurās liberalizācija vēl nav pabeigta vai pilnībā nefunkcionē; ierosina izveidot 

plašāku Eiropas regulējošo iestāžu tīklu, iekļaujot tajā arī valstu konkurences iestādes un 

nozaru regulējošās iestādes, ar mērķi veikt paraugprakses apmaiņu; 

Valsts atbalsts un ietekme uz reālo ekonomiku 

Valsts atbalsts bankām 

36. atzīst, ka valsts atbalsta kontrolei kopš krīzes sākuma ir bijusi būtiska nozīme kā grūtībās 

nonākušu banku pārstrukturēšanas un noregulējuma mehānismam; 

37. uzskata, ka valsts atbalsta kontrolei krīzes laikā vajadzētu būt vērstai uz banku sistēmas 

stabilizāciju, novēršot kredītu nosacījumu negodīgu sadrumstalotību reālajā ekonomikā, 

kā arī MVU un mājsaimniecību diskrimināciju vienotajā tirgū; tomēr aicina Komisiju 

nodrošināt, lai mērķis stabilizēt banku sistēmas darbību neizraisa vēl lielāku valsts parāda 

pieaugumu; mudina Komisiju sasaistīt pagaidu valsts atbalsta piešķiršanas pagarinājumu 

banku nozarē ar uzlabotiem un stingrākiem nosacījumiem, galveno uzmanību pievēršot 

privātpersonu kreditēšanai, un paredzēt stingrākus ierobežojumus un pārredzamus 

noteikumus attiecībā uz piemaksām, nodevu struktūru un dividenžu izmaksāšanu; 

38. atgādina, ka Parlaments ir mudinājis Komisiju pārskatīt tos noteikumus par valsts atbalsta 

piešķiršanu bankām, kas 2008. gadā tika ieviesti kā pagaidu pasākumi atsevišķos 

gadījumos; tāpēc atzinīgi vērtē nesenās darbības, ko Komisija veikusi šajā jomā; 

39. aicina Komisiju attiecībā uz katru valsti un iestādi regulāri sniegt detalizētus datus par 

valsts atbalstu finanšu nozarei kopš krīzes sākuma, konsolidētajiem zaudējumiem un 

īstenoto atmaksu un publicēt rezultātus Komisijas tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu pilnīgu 

pārredzamību attiecībā uz publiskās intervences apmēru kopš krīzes sākuma un tās 

ietekmi uz nodokļu maksātājiem; 

40. uzskata, ka grāmatvedības metodes būtu jāsaskaņo, pirms tiek veikts novērtējums par 

bankām piešķiramā valsts atbalsta apmēru, lai otro reizi pārfinansēto parādu maksājumu 

uzskaite būtu vienāda neatkarīgi no dalībvalsts; 

41. uzsver, ka jo īpaši gadījumos, kad bankas saņem valsts atbalstu, aizdevumu 

pārfinansēšanā būtu pilnībā jāņem vērā saņēmēja saimnieciskā dzīvotspēja; uzskata, ka 

starptautisku korporāciju gadījumā tādu sabiedrību aktīvu un akciju pārdošanai, kurās 

kontrolakciju sabiedrībām ir kapitāla daļas, būtu jābūt nosacījumam aizdevuma 

pārfinansēšanai; 

42. mudina Komisiju cieši uzraudzīt minētos tirgus banku nozarē, kurā krīzes dēļ veiktās 

pārstrukturēšanas rezultātā ir liela vai pieaugoša to koncentrācija; atgādina, ka oligopoli 



 

 

tirgi ir īpaši disponēti uz konkurenci traucējošām darbībām; pauž bažas, ka šāda 

koncentrācija galu galā var kaitēt patērētājiem; uzsver, ka pārāk liela koncentrācija 

apdraud finanšu nozari un reālo ekonomiku; 

43. uzsver, ka konsolidācija banku nozarē ir palielinājusi dažu lielāko finanšu iestāžu tirgus 

daļu; mudina Komisiju turpināt cieši uzraudzīt minēto nozari, lai veicinātu konkurenci un 

patērētāju aizsardzību Eiropas banku tirgos, tostarp ieguldījumu banku nozarē, kurā 

individuālie noguldījumi tiek šķērssubsidēti ar riskantākām ieguldījumu banku darbībām; 

44. mudina Komisiju pirms valsts atbalsta līdzekļu piešķiršanas rūpīgi izvērtēt finanšu iestāžu 

aktīvu un turējumu apjomu; 

45. uzsver, ka noguldītājiem, kuru kontos bankas iestādē ir līdz EUR 100 000, būtu 

jānodrošina maksimāla aizsardzība un nevajadzētu piemērot nekādus sloga sadalījuma 

noteikumus saistībā ar bankas pārstrukturēšanu vai noregulējumu; 

46. uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē iespēja dažreiz sasaistīt valsts atbalstu bankām ar 

nosacījumu, ka jāizsniedz kredīti MVU; 

47. uzsver, ka kopš finanšu krīzes ir nesamērīgi ietekmētas MVU spējas piekļūt 

finansējumam; norāda, ka MVU veido 98 % no visiem eurozonas uzņēmumiem, 

nodarbina aptuveni trīs ceturtdaļas eurozonas darba ņēmēju un rada aptuveni 60 % 

pievienotās vērtības un ka grūtības piekļūt finansējumam kavē to ieguldījumus un 

izaugsmi; tāpēc aicina Komisiju par prioritāti izvirzīt pasākumus, ar kuriem pielāgo 

finanšu regulējumu, lai veicinātu izaugsmi un mazinātu MVU finansēšanas krīzi; 

48. uzsver, ka bankām, kas saņem valsts atbalstu, nevajadzētu palielināt savu lielumu un 

struktūras sarežģītību; mudina Komisiju sekmēt to, lai minētās bankas savu 

uzņēmējdarbības modeli vērstu uz to darbību dzīvotspējīgo daļu, atalgojuma politiku un 

maksu struktūru, un nevis palielināt to ietekmi uz valsts parādu, jo īpaši tad, ja tās 

vienlaicīgi samazina kredītus MVU un mājsaimniecībām; norāda, ka jauna, pastāvīga 

regulatīvā sistēma ir nepieciešama, lai novērstu trūkumus, kas konstatēti pirmskrīzes 

tiesību sistēmā, jo īpaši attiecībā uz finanšu sektoru, un lai novērstu traucējumus, kas 

radīti finanšu un ekonomikas krīzes laikā, kā arī lai nodrošinātu, ka galvenā uzmanība 

laikā, kad bankas saņem valsts atbalstu, tiek pievērsta ietekmei uz nodokļu maksātājiem, 

patērētājiem un vienoto tirgu kopumā un to ieguvumiem; 

49. pauž nožēlu, ka MVU, kuriem dalībvalstīs piemēro pielāgošanas programmas, ir grūtības 

piekļūt banku kredītiem un ir jāmaksā augstākas procentu likmes tikai tādēļ, ka tie atrodas 

eurozonā, jo tas rada vienotā tirgus darbības kropļojumus; 

50. uzsver, ka jāmudina ārējie ieguldītāji pēc iespējas vairāk piedalīties aktīvu pārvaldīšanas 

uzņēmumos (AMC), kas izveidoti saskaņā ar valsts atbalsta programmām, lai nošķirtu 

samazinātas vērtības aktīvus, tādējādi nodrošinot interešu konflikta novēršanu starp 

ieguldītājiem, kuru turējumā aktīvi ir vai kuri tos nodod citām personām, un jebkura 

attiecīgā AMC mērķiem; 

51. uzskata, ka aktīvu pārvaldīšanas sabiedrībām būtu jācenšas pārdot savus aktīvus pēc 

iespējas ātri, lai atjaunotu parastu tirgus stāvokli un pārtrauktu valsts iejaukšanos konkrētā 

nozarē; 



 

 

52. uzskata, ka Konkurences ģenerāldirektorāta  pieredze banku krīzes jomā būtu jāuzskata 

par paraugpraksi un turpmāk vairāk jāizmanto sarežģījumu novēršanai, nevis ex post 

intervencei; 

Valsts atbalsta modernizācija 

53. atkārtoti pauž atzinību saistībā ar Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta modernizāciju 

(COM(2012)0209) un Padomes nesen pieņemtajiem pārskatītajiem valsts atbalsta 

noteikumiem par grupu atbrīvojumiem un procedūrām; taču aicina Komisiju nodrošināt, 

lai ekonomikas izaugsmes stimulēšana, kas ir viens no šīs reformas vispārējiem mērķiem, 

atkal neizraisītu valsts parāda palielināšanos; 

54. uzskata, ka uzņēmumi būtu jāpārstrukturē atbilstoši skaidri noteiktiem ierobežojumiem, 

līdz minimumam samazinot kaitīgo ietekmi uz konkurentiem, kuri nav saņēmuši publiskā 

finansējuma atbalstu; 

55. aicina Komisiju pārbaudīt, kurā brīdī uzņēmumi kļūst pārāk lieli, lai pieļautu to bankrotu, 

un apsvērt, kādus pasākumus veikt valstu vai ES līmenī, lai novērstu uzņēmumu atkarību 

no turpmākas valdības rīcības uzņēmumu glābšanas nolūkā; 

56. norāda, ka Komisijas vispārējais nodoms ir noteikt daudz vairāk pasākumu, kuriem netiks 

piemērota prasība par paziņošanu; tomēr uzsver, ka dalībvalstīm būs jānodrošina ex ante 

atbilstība valsts atbalsta noteikumiem par de minimis pasākumiem un shēmām, kas 

piemēro grupu atbrīvojumus, lai saglabātu pietiekamu kontroles līmeni, Komisijai 

turpinot ex ante kontroli šādās situācijās; 

57. piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka valsts atbalsta procedūras ir jāpaātrina, lai varētu 

vairāk koncentrēties uz sarežģītiem gadījumiem, kuri būtiski ietekmē konkurenci iekšējā 

tirgū; norāda uz Komisijas priekšlikumu paplašināt tās rīcības brīvību, lai lemtu par to, kā 

reaģēt uz sūdzībām; aicina Komisiju sniegt sīki izstrādātus kritērijus par to, kā šajā 

kontekstā atšķirt nozīmīgus gadījumus no mazāk nozīmīgiem; norāda, ka augstāki sliekšņi 

de minimis regulā un horizontālo kategoriju paplašināšana attiecīgajā regulā un vispārējā 

grupu atbrīvojuma regulā ir piemērots šādas nošķiršanas veids; 

58. uzsver, ka Komisijai būtu jānodrošina labāka apmaiņa ar dalībvalstīm attiecībā uz 

informācijas iesniegšanas un paziņojumu sagatavošanas kvalitāti un savlaicīgumu; uzsver, 

ka efektīvām valstu sistēmām ir jānodrošina, ka valsts atbalsta pasākumi, kuri ir atbrīvoti 

no ex ante paziņošanas pienākuma, atbilst Savienības tiesību aktiem; norāda, ka augstāki 

sliekšņi de minimis regulā un horizontālo kategoriju paplašināšana attiecīgajā regulā un 

vispārējā grupu atbrīvojuma regulā ir piemērots šādas nošķiršanas veids; 

59. norāda, ka līdz šim attiecīgo informāciju par gadījumiem, kad tikusi veikta valsts atbalsta 

kontrole, sniedza tikai dalībvalstis; aicina Komisiju izvērtēt, vai būs nepieciešami papildu 

cilvēkresursi, lai paplašinātu tās informācijas vākšanas līdzekļus un lai tā varētu saņemt 

tiešu informāciju no tirgus dalībniekiem; tomēr norāda, ka Komisijai savā atbilstības 

novērtējumā nebūtu jāiekļauj papildu kvalitātes un efektivitātes apsvērumi un ka šie 

lēmumi būtu jāatstāj piešķīrējas iestādes ziņā; 

60. norāda, ka dažās dalībvalstīs trūkst skaidrības par to, vai publiskais finansējums Eiropas 

Patērētāju centriem (EPC) var tikt uzskatīts par nepamatotu valsts atbalstu Savienības 

konkurences tiesību aktu izpratnē; pauž bažas par to, ka tas apdraud dalībvalstu atbalstu 



 

 

EPC un jau ir izraisījis EPC finansēšanas pagaidu apturēšanu; tāpēc mudina Komisiju 

nodrošināt pienācīgu EPC darbību, pēc iespējas ātri precizējot, ka šāda veida finansējums 

nav uzskatāms par valsts atbalstu Savienības tiesību izpratnē, jo EPC neiesaistās 

saimnieciskās darbībās, bet nodrošina atbalsta pakalpojumus patērētājiem; 

Transporta nozare 

61. uzskata, ka Komisijai būtu jāturpina stiprināt konkurences un transporta politikas saikni, 

lai uzlabotu Eiropas transporta nozares konkurētspēju; 

62. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt atklātu un vienlīdzīgu konkurenci visos 

transporta veidos; 

63. aicina Komisiju izstrādāt sabiedriskā transporta tīklus ar mērķi uzlabot pakalpojumus 

patērētājiem; 

64. lai apturētu CO2 emisiju apjoma pastāvīgo pieaugumu, mudina Komisiju īpašu uzmanību 

pievērst tam, lai izpildītu starptautiskās saistības ierobežot globālās temperatūras 

pieaugumu līdz 2 °C salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni, kas noteikts par 

mērķi 2020. gadam; 

Dzelzceļš 

65. mudina Komisiju pabeigt vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību naudas plūsmās starp infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa 

uzņēmumiem un pārbaudīt, vai visās dalībvalstīs ir izveidota stingra un neatkarīga 

regulējošā iestāde; 

66. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt savus centienus, lai nodrošinātu dzelzceļa 

transporta nozares atvēršanu vienlīdzīgai konkurencei, kā arī labāku pakalpojumu 

kvalitāti; 

67. aicina Komisiju izvērtēt iespēju pieņemt tiesību akta priekšlikumu par Eiropas mēroga 

regulējošu iestādi, kas sadarbotos ar pašreizējām valstu regulējošām iestādēm un rīkotos, 

ja šādu iestāžu nav vai ja tās nedarbojas efektīvi; 

68. uzsver, ka vienoto tirgu dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē ir ietekmējusi nepareiza vai 

nepilnīga ES tiesību aktu transponēšana dalībvalstīs un pārrobežu mobilitātes traucējumi, 

kas ierobežo konkurenci un izaugsmi; aicina Komisiju pārbaudīt, vai par konkurences 

noteikumu pārkāpumiem var uzskatīt tirgus ierobežojumus, ko ieviesuši operatori un kas 

izriet no tehniskiem aspektiem, kuri dažādās dalībvalstīs var atšķirties, piemēram, sliežu 

ceļa platums, energoapgāde, signālsistēmas un citi līdzīgi šķēršļi attiecībā uz 

infrastruktūras savietojamību un pieejamību; 

Aviācija 

69. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu līdz 2013. gada beigām pārskatīt ES pamatnostādnes par 

valsts atbalstu aviācijai un lidostām, kurās jānovērš jebkādi konkurences kropļojumi un 

jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem tirgus dalībniekiem; 



 

 

70. aicina Komisiju sniegt pamatotu pārskatu, lai noskaidrotu, kuras aviokompānijas savā 

darbībā pārkāpj konkurences noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot īpašu nosacījumu 

priekšrocības vai savu dominējošo stāvokli konkrētās lidostās; 

71. mudina Komisiju pārbaudīt, vai konkrētas darbības saistībā ar īpašu galveno lidostu 

apzīmēšanu — pamatojoties uz vairāk nekā 1000 divpusējo gaisa pārvadājumu 

pakalpojumu nolīgumu nosacījumiem, ko parakstījušas dalībvalstis un trešās valstis, — 

kropļo konkurenci un ir pretrunā Eiropas patērētāju interesēm; 

Autobūves nozare 

72. aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem un izplatītājiem vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt 

savas intereses, vienlaikus uzsverot šādus jautājumus: 

–  nepieciešamību apkarot diskriminējošu praksi tiešsaistes izplatīšanas jomā, kā noteikts 

regulā par vertikāliem ierobežojumiem un grupu atbrīvojumiem (Komisijas Regula (ES) 

Nr. 330/2010), lai aizsargātu izplatītāju spēju izmantot inovatīvas izplatīšanas metodes un 

sasniegt lielāku patērētāju skaitu un plašāku patērētāju loku; 

–  tirgotāju nozīmi jaunu mehānisko transportlīdzekļu pārdošanas tirgos pēc Komisijas 

Regulas (EK) Nr. 1400/2002 beigu termiņa 2013. gada 31. maijā; 

aicina Komisiju uzstāt uz nepieciešamību izstrādāt labas rīcības principus starp ražotājiem 

un tirgotājiem attiecībā uz vertikāliem nolīgumiem mehānisko transportlīdzekļu nozarē, 

jo īpaši attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību pēc līguma darbības beigām un iespēju nodot 

uzņēmējdarbību citam dalībniekam tā paša zīmola tīklā, lai veicinātu pārredzamību 

tirdzniecības attiecībās un līgumattiecībās starp iesaistītajām personām; 

Kuģubūves nozare 

73. aicina īstenot centienus, lai nodrošinātu Eiropas kuģubūves nozares konkurētspēju, 

veicinot tās darbību Eiropas Savienībā laikā, kad vērojama arvien nopietnāka 

starptautiskā konkurence šajā nozarē; 

74. norāda, ka ir jānodrošina juridiskā noteiktība Eiropas kuģu īpašniekiem un vienlīdzīga 

attieksme pret tiem visās dalībvalstīs; 

Finanšu pakalpojumu nozare 

75. aicina Komisiju un valstu regulatīvās iestādes izmeklēt uzņēmumu iespējamas slepenās 

vienošanās gadījumus vai dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu transportlīdzekļu 

apdrošināšanas tirgos; 

Enerģētikas nozare 

76. norāda, ka vienots enerģijas tirgus nodrošinās ne tikai zemākas cenas patērētājiem, bet arī 

vairos ES uzņēmumu konkurētspēju; 

77. atzinīgi vērtē Komisijas pretmonopola pasākumu īstenošanu enerģētikas nozarē; 

78. mudina Komisiju pilnībā īstenot iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu kopumu, jo atvērts 

un konkurētspējīgs vienotais tirgus enerģijas nozarē vēl nav pilnībā nodrošināts; mudina 



 

 

Komisiju būt apņēmīgai, turpinot uzsākto saistībā ar nozares izvērtēšanu, lai efektīvi 

ieviestu konkurences noteikumus enerģijas nozarē; šajā sakarībā atzinīgi vērtē pašreizējās 

konkurences tiesību aktu procedūras enerģijas nozarē, kuru mērķis ir 2014. gadā pabeigt 

iekšējā enerģijas tirgus izveidi un novērst šķēršļus, kurus atkārtoti ir radījuši enerģijas 

piegādātāji; 

79. uzskata, ka vienots Eiropas enerģijas tirgus samazinātu enerģijas cenas gan patērētājiem, 

gan uzņēmumiem un stiprinātu iesaistīto Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaulē; 

uzskata, ka minēto iemeslu dēļ Komisija būtu jāmudina līdz 2014. gadam izveidot vienotu 

Eiropas enerģijas tirgu; 

80. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis un Komisija nodrošinātu savlaicīgu un 

pareizu spēkā esošo tiesību aktu enerģijas tirgus jomā īstenošanu, tostarp regulatīvo 

darbu, kas minēts trešā iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu kopumā, lai līdz 2014. gadam 

izveidotu integrētu un konkurētspējīgu Eiropas iekšējo enerģijas tirgu; 

81. aicina Komisiju nodrošināt, lai regulas un direktīvas enerģētikas jomā transponētu un 

pareizi piemērotu visās dalībvalstīs; aicina Komisiju ievērot īpašu piesardzību, kad cenas 

pārsniedz ES vidējo rādītāju, jo augstas cenas traucē konkurenci un kaitē patērētājiem; 

82. uzskata, ka Komisijai vajadzētu stingri īstenot enerģijas tirgus reformas, lai samazinātu 

enerģijas cenas, jo īpaši dalībvalstīs, kurās tiek īstenota pārmērīga budžeta deficīta 

novēršanas procedūra; 

83. aicina Komisiju un valstu regulējošās iestādes izmeklēt iespējamās uzņēmumu slepenās 

vienošanās vai dominējoša stāvokļa degvielas mazumtirdzniecības tirgos ļaunprātīgu 

izmantošanu; 

84. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas nesenās izmeklēšanas naftas nozarē, atzīstot to, ka 

konkurences noteikumu pārkāpumiem šajā jomā ir liela ietekme uz patērētājiem; 

85. aicina Komisiju un valstu regulējošās iestādes pārbaudīt, vai patiešām pastāv tā dēvētais 

pirmdienas efekts — iespējama uzņēmumu manipulēšana ar degvielas cenām atkarībā no 

konkrētas nedēļas dienas; mudina Komisiju cieši uzraudzīt konkurences līmeni, jo trīs 

lielākajiem dalībniekiem joprojām ir aptuveni 75 % tirgus daļa elektroenerģijas tirgū un 

vairāk nekā 60 % — gāzes tirgū, neraugoties uz tirgu pakāpenisku atvēršanu 

deviņdesmito gadu vidū; aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, lai uzlabotu 

atjaunojamu enerģijas avotu piekļuvi enerģijas tīklam; 

86. aicina Komisiju savā nākamajā gada ziņojumā pārbaudīt, kādā ziņā būtiski svarīgu 

izejmateriālu piegādātāju koncentrācija var kaitēt klientu nozaru darbībai un ekoloģiski 

efektīvākai ekonomikai, jo dažas no tām ir īpaši svarīgas ekoloģiski efektīvu tehnoloģiju 

izmantošanai, kas nepieciešamas, lai sasniegtu vides mērķus; 

87. uzsver viedtīklu nozīmi divvirzienu sakaru nodrošināšanā starp elektrības ražotājiem un 

patērētājiem un norāda, ka viedtīkli var arī ļaut patērētājiem uzraudzīt un pielāgot savu 

elektrības patēriņu; uzsver, ka dalībvalstīm šī informācija būtu jāpublisko tīmekļa vietnēs, 

kur tā būtu pieejama patērētājiem un visiem iesaistītajiem dalībniekiem, piemēram, 

būvniekiem un arhitektiem, kā arī apkures, dzesēšanas un elektrības iekārtu 

piegādātājiem; 



 

 

Maksājumu pakalpojumi 

88. pauž bažas, ka Eiropas elektronisko maksājumu tirgus joprojām ir sadrumstalots un ka 

konkurences jautājumi joprojām nav atrisināti; atzinīgi vērtē abus Komisijas 2013. gada 

24. jūlija priekšlikumus par starpbanku komisijas maksām par karšu maksājumu 

darījumiem un par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, pie kuriem tā pašlaik strādā; 

ir apņēmies rast apmierinošu iznākumu to konkrēto jautājumu risināšanai, kas rodas šajā 

jomā; 

89. uzsver — neraugoties uz to, ka Novēlotu maksājumu direktīva (2011/7/ES) valstu tiesību 

aktos bija jātransponē līdz 2013. gada martam, ne visas dalībvalstis to ir īstenojušas; 

norāda, ka tas kaitē konkurencei vienotajā tirgū un jo īpaši ietekmē MVU; 

Telekomunikācijas 

90. mudina Komisiju divkāršot centienus telekomunikāciju tirgos, lai novērstu to 

sadrumstalotību un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu no to operatoru puses, 

kuriem ir ietekme šajos tirgos; aicina nodrošināt to, lai operatoru sniegtie pakalpojumi, jo 

īpaši piekļuve internetam, būtu pārredzami, salīdzināmi un līgumsaistības neietvertu 

šķēršļus konkurencei; 

91. atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu platjoslas infrastruktūras izvēršanai visā Eiropas 

teritorijā, kas nodrošinās ekonomisko konkurētspēju un sociālo kohēziju; vēlas 

noskaidrot, vai digitālos pakalpojumus Eiropā varētu klasificēt kā VTNP; 

92. uzskata, ka ir ļoti svarīgi sniegt ieguldījumu konkurences politikā saistībā ar plastjoslas 

infrastruktūru izmantošanu vienotajā tirgū, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp publiskiem 

un privātiem ieguldījumiem, lai varētu aptvert digitalizācijas programmas mērķus un 

nodrošināt pārklājumu attālos, lauku vai mazapdzīvotos apgabalos Eiropas Savienībā; 

Jaunās tehnoloģijas un internets 

93. uzsver pamata pamatpatentu būtisko nozīmi attiecībā uz IKT nozares inovācijām un šajā 

sakarībā aicina Komisiju ātri rīkoties, lai nodrošinātu, ka to īpašnieki piešķir taisnīgas, 

saprātīgas un nediskriminējošas licences citiem operatoriem ar mērķi turpināt tehnisko 

progresu un jaunu produktu izstrādi patērētāju labā; uzsver, ka konkurences politika ietver 

instrumentus, lai novērstu mākslīgu šķēršļu radīšanu apjomradīto ietaupījumu savstarpējai 

saistībai, sadarbspējai un attīstībai tirgos; 

94. atzinīgi vērtē Komisijas sasniegto, izmeklējot Google darbības, kas ir pretrunā 

konkurences noteikumiem, un nesenās ziņas par iespējamo izlīgumu līdz 2014. gada 

pavasarim; mudina Komisiju rīkoties izlēmīgi attiecībā uz visām bažām un kā prioritāti 

veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu godīgu konkurenci tiešsaistes 

meklēšanas un reklāmas tirgos, ņemot vērā to, ka Google ir dominējošais stāvoklis, jo tā 

tirgus daļa ir vairāk nekā 90 % lielākajā daļā dalībvalstu, un šis dominējošais stāvoklis, 

iespējams, tiek izmantots ļaunprātīgi; 

95. mudina Komisiju veikt Google izvirzīto jauno priekšlikumu izmēģināšanu tirgū, lai rūpīgi 

izvērtētu to atbilstību un ietekmi; ņemot vērā to, cik svarīga nozīme 

meklētājprogrammām ir digitālajā ekonomikā, uzsver, ka Komisijai jebkurā gadījumā ir 

jānodrošina, ka Google pilnībā apņemas īstenot un īsteno risinājumus, lai novērstu 



 

 

problemātisko situāciju četrās jomās, par kurām Komisija paudusi bažas; aicina Komisiju, 

ja to nevar panākt, izmantojot izlīgumu, nekavējoties nosūtīt meklētājprogrammas 

uzņēmumam paziņojumu par iebildumiem; 

96. atgādina, ka tīkla neitralitāte ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu, ka interneta pakalpojumu 

jomā nepastāv diskriminācija un ka ir pilnībā nodrošināta konkurence; 

Valsts atbalsts futbolam 

97. atzinīgi vērtē Komisijas rīcību, uzsākot izmeklēšanas par valsts atbalsta piešķiršanu 

futbola jomā, jo šāds atbalsts rada kropļojumus publisko resursu izmantošanā; 

98. uzskata, ka Komisijai būtu rūpīgi jāizpēta visi aizdevumi vai aizdevumu pārfinansēšana 

futbola klubiem no tādu banku puses, kuras ir saņēmušas valsts atbalstu, jo īpaši 

aizdevumu likmes salīdzinājumā ar vidējām aizdevumu likmēm un aizdevuma apmērs 

salīdzinājumā ar attiecīgā futbola kluba parādu; 

99. mudina Komisiju strukturētā veidā pievērsties profesionālā sporta un konkurences 

politikas saistībai, jo īpaši futbola klubu sociālo iemaksu neveikšanai un nodokļu 

nemaksāšanai, kā arī līguma laušanas klauzulām; 

Pārtikas ķēde 

100. atzinīgi vērtē darba grupas izveidi pārtikas jautājumos (Food Task Force) Konkurences 

ģenerāldirektorātā ar mērķi pārraudzīt konkurences norises pārtikas apritē un to ietekmi 

uz patērētājiem, kā arī pētījuma uzsākšanu par mazumtirdzniecību; uzskata, ka nav 

iespējams ieviest līdzsvarotu attiecību sistēmu pārtikas nozarē, ja tā tiek īstenota, kaitējot 

konkurences politikai vai izmantojot tikai korporatīvu pieeju, kas neatspoguļo minētās 

politikas galvenos principus; 

101. atzinīgi vērtē Komisijas darbības, pārbaudot piedāvājumu baltā cukura tirgū, un gaida 

izmeklēšanas rezultātus; 

Sociālie aspekti 

102. norāda, ka subsidiaritātes princips, demokrātiska kontrole un sabiedrības interešu 

veicināšana ir Eiropas Savienības pamatprincipi; 

103. uzsver, ka saskaņā ar līgumu vispārīgajiem principiem (nediskriminācija, vienlīdzīga 

attieksme, proporcionalitāte) dalībvalstīm un vietējām iestādēm jābūt tiesīgām izlemt, kā 

tiek finansēti un organizēti vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (VNSP); šajā 

sakarībā vērš uzmanību uz Savienības sociālās politikas mērķiem un nepieciešamību 

veicināt šo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektivitāti, turklāt neatkarīgi no tā, vai 

tos sniedz publiskā vai privātā sektora dalībnieki; 

104. atgādina, ka Eiropas Savienība saskaras ar būtiskām problēmām reindustrializācijā, 

enerģētikas pārkārtošanā un digitālo iekārtu jomā, kas prasa ievērojamus ieguldījumus, un 

ka ieguldījumi izglītībā, apmācībā un prasmju uzlabošanā, kas paredzēti jauniešu 

bezdarba novēršanai, drīzāk papildina nekā traucē konkurences politikas mērķu 

sasniegšanu; 



 

 

105. norāda, ka konkurences politika būtu jāīsteno saskaņā ar LESD 9. pantu, kurā teikts, ka, 

nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 

ar augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu; 

106. pauž pārliecību, ka sociālās konverģences politiku var īstenot ciešā saistībā ar stingru 

ekonomikas un konkurences politiku; 

107. uzskata, ka vienlīdzīgas konkurences apstākļu nodrošināšanu uzņēmumiem iekšējā tirgū 

var panākt, apkarojot sociālo dempingu, kas būtu jāuzskata par praksi, kura nav saderīga 

ar konkurenci; uzskata, ka Komisijai būtu jāuzrauga dempinga prakse Eiropas Savienībā, 

kad uzņēmums starptautiskā vai vietējā līmenī pārdod izstrādājumus par cenu, kas ir 

zemāka par ražošanas izmaksām, lai tādējādi veicinātu viena vai vairāku konkurentu 

bankrotu; uzskata, ka Komisijai tāpēc būtu jācenšas veicināt dalībvalstu augšupvērstu 

konverģenci ekonomikas un sociālajā jomā; uzsver nepieciešamību veikt strukturālas 

reformas, paredzot arī nodokļu sistēmas radikālu pārkārtošanu, lai apkarotu krāpšanu,  

° 

° ° 

108. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un valstu konkurences 

iestādēm. 

 

 


