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Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā attiecīgos Komisijas noteikumus, vadlīnijas, rezolūcijas, sabiedriskās 
apspriešanas, paziņojumus un dokumentus par konkurenci,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 15. jūlija ziņojumu par konkurences politiku 
2018. gadā (COM(2019)0339) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas kā 
pavaddokuments publicēts tajā pašā dienā,

– ņemot vērā 2019. gada 31. janvāra rezolūciju par gada ziņojumu par konkurences 
politiku1,

– ņemot vērā jaunievēlētās priekšsēdētājas Ursula von der Leyen 2019. gada 
10. septembra pilnvarojuma vēstuli Margrethe Vestager,

– ņemot vērā komisāra amata kandidātes Margrethe Vestager rakstiskās un mutiskās 
atbildes Eiropas Parlamenta uzklausīšanā 2019. gada 8. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu – Komisijas paziņojums par nelikumīga un iekšējam 
tirgum neatbilstīga valsts atbalsta atgūšanu2,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvu (ES) 
2019/1 par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju 
efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības 
nodrošināšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 
2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0062.
2 OV C 247, 23.7.2019., 1. lpp.
3 OV L 11, 14.1.2019., 3. lpp.



paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 11. decembra 
atzinumu par Komisijas 2019. gada 15. jūlija ziņojumu par konkurences politiku 
2018. gadā,

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2019. gada 5. decembra atzinumu par Komisijas 
2019. gada 15. jūlija ziņojumu par konkurences politiku 2018. gadā,

 ņemot vērā Komisijas augsta līmeņa ekspertu 2019. gada 4. aprīļa ziņojumu 
“Competition policy for the digital era” (“Konkurences politika digitālajam 
laikmetam”),

 ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2014. gada 26. marta sākotnējo 
atzinumu “Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between 
data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy” 
(“Privātums un konkurētspēja lielo datu laikmetā: datu aizsardzības, konkurences 
tiesību un patērētāju aizsardzības mijiedarbība digitālajā ekonomikā”) un Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāja 2016. gada 23. septembra Atzinumu 8/2016 “Coherent 
enforcement of fundamental rights in the age of big data” (“Pamattiesību saskaņota 
īstenošana lielo datu laikmetā”),

 ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 2018. gada 29. augusta paziņojumu par 
datu aizsardzības ietekmi uz ekonomikas koncentrāciju,

 ņemot vērā komisārei Margrethe Vestager 2020. gada 4. februārī nosūtīto Francijas, 
Vācijas, Itālijas un Polijas ekonomikas un finanšu ministru vēstuli, kā arī Austrijas, 
Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, 
Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas un Zviedrijas kopīgo ieguldījumu, 
kas izstrādāts, gatavojoties 2020. gada marta Eiropadomei,

 ņemot vērā Francijas, Vācijas un Polijas 2019. gada 4. jūlija priekšlikumu “For a 
modernised European Competition Policy” (“Par modernizētu Eiropas konkurences 
politiku”),

 ņemot vērā Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) 2019. gada ziņojumu “The Role of 
Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era” 
(“Konkurences politikas loma patērētāju labklājības aizsardzībā digitālajā laikmetā”),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 7. janvāra lēmumu pagarināt septiņus ES valsts 
atbalsta noteikumu kopumus (Valsts atbalsta modernizācijas iniciatīva 
2014.−2020. gadam) līdz 2022. gada beigām un līdz tam sākt novērtēšanas,

 ņemot vērā Padomes 2019. gada 22. marta un 27. maija secinājumus,

 ņemot vērā 2018. gada 18. decembra “Friends of Industry” (“Ražošanas nozares 
draugi”) 6. ministru sanāksmes 18 dalībvalstu deklarāciju,

 ņemot vērā Svarīgu projektu visas Eiropas interesēs stratēģiskā foruma ziņojumu 

1 OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.



“Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry” (“Stratēģisko 
vērtības ķēžu stiprināšana ES rūpniecības turpmākajai sagatavotībai”),

 ņemot vērā pašreiz notiekošo horizontālās sadarbības vadlīniju pārskatīšanu,

 ņemot vērā sabiedrisko apspriešanu par horizontālajām grupu atbrīvojuma regulām,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 19. jūnija 
atzinumu “Ceļā uz sociālās ekonomikas uzņēmumiem pielāgotu ES tiesisko 
regulējumu” (INT871),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0022/2020),

A. tā kā konkurencei un efektīvai konkurences politikas īstenošanai ir jāsniedz labums 
visiem ES iedzīvotājiem, jo īpaši tiem, kuri ir nelabvēlīgā patērētāju situācijā, 
vienlaikus veicinot inovāciju un godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, kas darbojas 
vienotajā tirgū, jo īpaši nodrošinot, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir 
iespēja godīgi konkurēt;

B. tā kā konkurences politika jāpielāgo digitālajiem, ekoloģiskajiem, ģeopolitiskajiem, 
rūpnieciskajiem un sociālajiem izaicinājumiem un tai jābūt saskaņā ar ES zaļā kursa 
prioritātēm un Parīzes nolīguma mērķiem, lai visās nozarēs nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, kas būtu kā viens no Eiropas sociālās tirgus ekonomikas 
stūrakmeņiem, vienlaikus ņemot vērā sociālo uzņēmumu faktoru;

C. tā kā globālā sadarbība konkurences īstenošanā palīdz novērst korektīvo pasākumu un 
izpildes nodrošināšanas darbību rezultātu neatbilstību, kā arī palīdz uzņēmumiem 
samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas;

D. tā kā uz ātro digitālo tirgu fona konkurences politika dažos gadījumos varētu būt 
pārmērīgi lēna un tādēļ pastāv risks, ka tā varētu būt neefektīva sistēmisku tirgus 
nepilnību novēršanā un konkurences atjaunošanā; tā kā papildu ex-ante noteikumi un 
pārraudzība varētu izrādīties lietderīgi efektīvākas uzraudzības nodrošināšanā;

E. tā kā Eiropas konkurences iestādēm vajadzētu būt tikpat uzmanīgām, lai izvairītos no 
nepietiekamas izpildes panākšanas digitālajos tirgos, cik šie tirgi ir piesardzīgi attiecībā 
uz pārmērīgu izpildes panākšanu;

F. tā kā ES konkurences politikas primārais mērķis ir novērst konkurences izkropļojumus, 
lai varētu saglabāt iekšējā tirgus integritāti un aizsargāt patērētājus;

G. tā kā vairāki nesenie datu skandāli, izmeklēšanas un pierādījumi ir parādījuši, kā 
platformas vāc, izmanto un pārdod trešām pusēm personas datus un kā dominējoši 
tehnoloģiju uzņēmumi un platformas ir sistemātiski izsekojuši patērētājus tiešsaistē,



Konkurences politikas nozīme globalizētos tirgos

1. norāda, ka globalizētā pasaulē starptautiskajai sadarbībai ir būtiska nozīme efektīvas 
konkurences nodrošināšanā; aicina Komisiju arī turpmāk paplašināt ES konkurences 
politikas ietekmi pasaulē, jo īpaši turpinot attiecīgo dialogu un stiprinot sadarbību ar 
ASV, Ķīnu, Japānu un citām trešām valstīm, ja iespējams, noslēdzot otrās paaudzes 
sadarbības nolīgumus, kas ļauj efektīvāk apmainīties ar informāciju starp konkurences 
iestādēm; atbalsta Komisijas un valsts konkurences iestāžu aktīvo dalību Starptautiskajā 
konkurences tīklā; mudina Komisiju vienmēr censties iekļaut konkurences noteikumus 
(kas attiecas arī uz valsts atbalstu) ES brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), lai nodrošinātu godīgas konkurences 
savstarpēju ievērošanu; ar nožēlu norāda uz negatīvo ietekmi, ko uz Komisiju atstāj 
paralizētā PTO Strīdu izšķiršanas padome;

2. aicina Komisiju izstrādāt instrumentus, kas veicinātu ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) 
labāku uzraudzību visās dalībvalstīs, nodrošinātu ĀTI pārbaudes mehānisma ātru 
ieviešanu un ierosinātu instrumentu pašreizējā mehānisma stiprināšanai, vienlaikus 
nodrošinot turpmāku Eiropas Savienības atvērtību un pievilcību attiecībā uz ārvalstu 
tiešajām investīcijām; vērš Komisijas uzmanību uz to, ka trešo valstu uzņēmumi gūst 
labumu no labvēlīga režīma savā iekšējā tirgū, kas var izkropļot konkurenci, kad tiek 
investēts vienotajā tirgū;

3. aicina Komisiju nodrošināt savstarpīgumu ar trešām valstīm publiskā iepirkuma, valsts 
atbalsta un investīciju politikas jomā, tostarp ņemot vērā sociālo un vides dempingu; 
atgādina nepieciešamību atvērt publiskā iepirkuma tirgus trešajām valstīm, kurās 
piekļuves vēl nav; mudina Komisiju censties panākt svarīgu trešo valstu, piemēram, 
Ķīnas, pievienošanos PTO Nolīgumam par valsts iepirkumu ar pieņemamu sākotnējo 
piedāvājumu; uzsver, ka visi instrumenti starptautisko tirgu atvēršanai, piemēram, ES 
Starptautiskā iepirkuma akts, kas jāpabeidz līdz 2021. gadam, ir jāizstrādā tā, lai 
nepieļautu papildu birokrātiju un jaunus tirgus izkropļojumus, kam ir negatīva ietekme 
uz ES uzņēmumiem;

4. aicina Komisiju garantēt godīgu konkurenci starp Eiropas Savienību un Apvienoto 
Karalisti pēc tās izstāšanās no ES, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un nepieļautu dempingu;

5. pilnībā atbalsta tādu svarīgu projektu visas Eiropas interesēs (IPCEI) īstenošanu kā 
Eiropas Akumulatoru alianse; aicina Komisiju turpināt atbalstīt svarīgus IPCEI 
revolucionāru tehnoloģiju jomā, vienkāršot attiecīgos noteikumus un sakārtot prasības 
tā, lai arī mazāki rūpniecības pētniecības projekti tiktu apstiprināti;

6. atgādina nepieciešamību Komisijai valsts atbalsta kontroli veikt vienādi ES 
uzņēmumiem un trešo valstu uzņēmumiem, lai izvairītos no asimetrijas attiecībā uz 
ārvalstu konkurentiem, un pievērst lielāku uzmanību tiem ārvalstīs bāzētiem valsts 
uzņēmumiem, kurus šo valstu valdības subsidē tā, kā ES vienotā tirgus noteikumi liedz 
atbalstīt un subsidēt ES uzņēmumus; aicina Komisiju iepazīties ar Nīderlandes valdības 
neseno priekšlikumu un izpētīt iespēju papildināt ES konkurences tiesības ar pīlāru, kas 
nodrošina Komisijai piemērotus izmeklēšanas instrumentus, ja tiek uzskatīts, ka 
uzņēmums ir iesaistījies kropļojošā praksē valdības subsīdiju dēļ vai ir guvis pārmērīgu 
peļņu, izmantojot dominējošu stāvokli tirgū savā valstī, piemēram, ieviešot ES publiskā 
iepirkuma noteikumos valsts atbalsta pārbaudi trešo valstu uzņēmumiem;



7. atkārto prasību Komisijai pārbaudīt, vai iespējamos konkurences izkropļojumus izraisa 
uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma, jo īpaši starp MVU un daudznacionālām 
korporācijām;

8. aicina Komisiju izvēlēties labvēlīgāku pieeju spēcīgas ES rūpniecības politikas 
izveidošanā, lai nodrošinātu un saglabātu augstu konkurētspēju globālajos tirgos; 
uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveicina un jāatbalsta ES stratēģisko interešu 
projekti un jālikvidē šķēršļi, lai varētu rasties inovatīvi ES līderi konkrētās ES 
prioritārajās nozarēs, vienlaikus ievērojot konkurences noteikumu neatkarīgu 
piemērošanu, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus; precizē, ka šāda pieeja 
nedrīkstētu kaitēt MVU un patērētāju interesēm, un tai būtu jākoncentrējas uz pāreju uz 
ilgtspējīgāku ekonomiku un konkurētspējīgu ES datu nozari un digitālo infrastruktūru, 
piemēram, 5G attīstību;

9. aicina Komisiju izmantot iespēju pārskatīt vadlīnijas par horizontālās sadarbības 
nolīgumiem, lai izveidotu elastīgāku sistēmu un palielinātu juridisko noteiktību 
uzņēmumiem; aicina Komisiju savlaicīgāk un efektīvāk informēt noteikta apmēra 
sadarbības projektu ieinteresētās personas un nodrošināt iespēju uzdot jaunus 
jautājumus brīvprātīgas paātrinātas paziņošanas procedūras ietvaros;

10. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos, kas iekļauta tās 1997. gada 9. decembra 
paziņojumā1, pārskatīt jēdziena “konkrētais tirgus” definīciju, lai ņemtu vērā ilgāka 
termiņa redzējumu, kas ietver globālo dimensiju, digitalizāciju un potenciālo turpmāko 
konkurenci; aicina Komisiju, novērtējot jaunus tirgu veidus, savās izmeklēšanās turpināt 
paļauties uz drošiem ekonomiskiem un juridiskiem principiem, ievērojot 
proporcionalitātes principus un pienācīgu procesu;

11. uzsver, ka starptautiskā līmenī vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz noteikumiem balstītā 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas aizsargā valstu politikas veidošanas jomu, ir ļoti 
svarīgi Eiropai, tostarp Eiropas uzņēmumiem un it īpaši MVU, kā arī strādājošajiem un 
patērētājiem; uzskata, ka tie sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstības 
veicināšanā, stabilas un paredzamas vides nodrošināšanā, konkurētspējas un 
savstarpīguma palielināšanā, pienācīgu darbvietu aizsargāšanā un radīšanā ES un trešās 
valstīs un augstu darba un vides standartu nodrošināšanā, jo aizvien lielāks skaits 
darbvietu ir atkarīgs no globālām vērtības ķēdēm; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi 
palielināt pārredzamību, ilgtspēju un korporatīvo pārskatatbildību globālās vērtības 
ķēdēs, un aicina ES apsvērt arī tādus pasākumus kā tiesiskā regulējuma noteikšana 
obligātai uzticamības pārbaudei globālās vērtības ķēdēs kā nepieciešamu soli minētā 
mērķa sasniegšanai;

12. aicina Komisiju, ņemot vērā pieaugošās debates, saskaņot ES konkurences noteikumus, 
rūpniecības politiku un starptautisko tirdzniecību, kam jāiet roku rokā ar ilgtspēju un 
vides saudzēšanu; uzsver īpašo vajadzību pēc pētniecības finansējuma, jo tas ir pamats 
Eiropas uzņēmumu un rūpniecības inovācijai un attīstībai un viens no tirdzniecības un 
konkurētspējas veicināšanas pamatelementiem;

13. 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 

1 OV C 372, 9.12.1997., 5. lpp.



valstīm1; uzskata, ka iekšējais tirgus pilnīgi noteikti joprojām ir vissvarīgākais tirgus 
MVU; 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 ekonomikas dažādība un MVU labvēlīga tirdzniecības vide, 
tostarp būtu jāparedz iespēja modernizēt ES MVU definīciju, it īpaši tajā iekļaujot 
kvalitātes kritērijus;

14. pilnībā atbalsta Komisijas centienus saistībā ar notiekošo PTO reformu, tostarp tās 
Apelācijas institūcijas reformu, atjaunināt un padarīt efektīvi īstenojamus daudzpusējos 
noteikumus par subsīdijām vai nozaru iniciatīvām, lai starptautiskā līmenī pienācīgi 
risinātu subsidēšanas jautājumus, it īpaši tos, kas saistīti ar rūpniecības subsīdijām, 
valsts uzņēmumiem un uzspiestu tehnoloģiju pārnesi, un lai pretotos trešo valstu 
politikai un praksei, kura nav orientēta uz tirgu; aicina Komisiju šajā jomā pilnībā 
iesaistīt Parlamentu un dalībvalstis;

15. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumos iekļauto ilgtspējīgas attīstības noteikumu efektīva 
īstenošana ir svarīga, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un vides un sociālos standartus; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē vides un sociālo kritēriju ieviešanu antisubsīdiju un 
antidempinga pasākumu reformā; uzskata — lai atspoguļotu notiekošo PTO reformu un 
pasaules līmenī veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, varētu apsvērt arī iespēju 
iekļaut precīzus saskaņā ar PTO tiesībām iztiesājamus Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatstandartus;

16. šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju un 
pieprasa visaptverošu un ambiciozu noteikumu kopumu, kas novērsīs šķēršļus 
digitālajai tirdzniecībai, nodrošinās uzņēmumiem iespēju konkurēt pasaules mērogā, 
pastāvot vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, un palielinās patērētāju uzticēšanos 
tiešsaistes videi, nevājinot Eiropas datu aizsardzības standartus; uzsver, ka ES būtu 
jāuzņemas vadoša loma šajās starptautiskajās sarunās, cieši apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību;

17. uzskata, ka piekļuvei ES iekšējam tirgum jābūt atkarīgai no sanitāro, fitosanitāro un 
vides standartu ievērošanas; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES tirdzniecības un 
konkurences politika neapdraud ES sociālo un ekoloģisko standartu ievērošanu un 
neapdraud vērienīgāku standartu izstrādi;

18. aicina Komisiju — nolūkā vienoties par Eiropas uzņēmumiem visizdevīgākajiem tirgus 
piekļuves nosacījumiem — pienācīgi analizēt un izpētīt to trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgus, ar kurām tā ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu vai ved sarunas 
par šāda nolīguma noslēgšanu;

19. aicina Komisiju koordinēt iesaistītajiem ģenerāldirektorātiem — Tirdzniecības ĢD un 
Konkurences ĢD — veicamās darbības, lai nodrošinātu, ka konkurences noteikumi un 
to īstenošana garantē godīgu konkurenci Eiropas uzņēmumiem trešo valstu tirgos un 
otrādi;

20. aicina Komisiju īpašu uzmanību veltīt starptautisko standartu noteikšanas lomai godīgas 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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konkurences nodrošināšanā; uzstāj, ka ES būtu jāpastiprina sava daudzpusējā pieeja 
standartu noteikšanai, it īpaši saistībā ar Starptautisko Standartizācijas organizāciju 
(ISO) un Starptautisko Elektrotehnikas komisiju (IEC); brīdina par nacionālisma 
izpausmēm standartu noteikšanas pieejās, it īpaši saistībā ar Ķīnas iniciatīvu “Viena 
josla, viens ceļš” un par citām savienojamību veicinošām stratēģijām; šajā sakarā aicina 
Komisiju izveidot augsta līmeņa koordinatora amatu standartizācijas politikas jomā;

21. uzsver — lai uzlabotu konkurenci un veicinātu iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, ir 
svarīgi gan daudzpusējā, gan divpusējā līmenī integrēt dzimumu jautājumus 
respektējošu perspektīvu, tirdzniecības nolīgumos iekļaujot sadaļas par dzimumu 
līdztiesību un plānojot pasākumus dzimumu līdztiesības aspekta ņemšanai vērā 
(piemēram, nodrošinot, ka gan ex ante, gan ex post ietekmes izvērtēšana ietver ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu ietekmi uz dzimumu līdztiesību).

Konkurences pielāgošana digitālajam laikmetam

22. aicina Komisiju pārskatīt apvienošanās un iegādes noteikumus un stiprināt 
pretmonopola pasākumus, un ņemt vērā tirgus un tīkla varas ietekmi saistībā gan ar 
personas, gan finanšu datiem; aicina jo īpaši Komisiju atzīt šādu datu kontroli par 
pierādījumu tirgus varas esamībai saskaņā ar tās norādījumiem par LESD 102. pantu; 
aicina Komisiju izdarīt secinājumus no Facebook un WhatsApp apvienošanās un 
attiecīgi pielāgot savus kritērijus; tāpēc ierosina uz katru apvienošanos šādu datu tirgū 
attiecināt iepriekšēja neformāla paziņojuma pienākumu;

23. aicina Komisiju pārskatīt jēdzienu “dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana” un 
“būtiskas infrastruktūras” doktrīnu, lai nodrošinātu to atbilstību savam nolūkam 
digitālajā laikmetā; ierosina veikt plašāku analīzi par tirgus ietekmi saistībā ar 
konglomerātu un vārtziņu ietekmi cīņā pret lielu operatoru ļaunprātīgu dominējošā 
stāvokļa izmantošanu un sadarbspējas trūkumu; aicina Komisiju veikt apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, lai atspoguļotu digitālās ekonomikas attīstību, tostarp tās 
daudzpusējo raksturu;

24. aicina Komisiju kā daļu no notiekošās Apvienošanās regulas1 izvērtēšanas apsvērt 
robežvērtību, kuras sasniedzot ir jāveic apvienošanās kontrole, pārskatīšanu un iekļaut 
tādus faktorus kā skarto patērētāju skaits un saistīto darījumu vērtība;

25. aicina Komisiju notiekošajā Apvienošanās regulas izvērtēšanā novērtēt augstākus 
koncentrācijas līmeņus, ko rada lielu aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību horizontālās 
īpašumtiesības, un šajā saistībā apsvērt iespēju izstrādāt vadlīnijas par LESD 101. un 
102. panta piemērošanu;

26. norāda, ka dažos konkrētos finanšu datu (piem., vērtspapīru tirdzniecība, reitingi un 
robežvērtības) tirgos oligopolu koncentrācija var novest pie dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem no piegādātāju puses attiecībā pret investoriem 
un finanšu datu patērētājiem; aicina Komisiju apņēmīgi vērsties pret šādu dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas kaitē finanšu tirgus netraucētai darbībai un ir 
pretrunā ilgtspējīgas attīstības interesēm;

27. uzsver — lai gan daudzi jaunuzņēmumi tiek radīti cerībā, ka tos iegādāsies lielāks 
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uzņēmums, jaunuzņēmumu pārpirkšana no dominējošu dalībnieku puses, tostarp lielu 
tehnoloģiju uzņēmumu un platformu puses, varētu kavēt inovāciju un apdraudēt 
suverenitāti; aicina Komisiju un valstu konkurences iestādes izpētīt šādas iegādes praksi 
un tās ietekmi uz konkurenci, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumu iegādi ar mērķi tos 
likvidēt, kā noteikts augsta līmeņa ekspertu 2019. gada 4. aprīļa ziņojumā 
“Konkurences politika digitālajam laikmetam”; aicina Komisiju veikt pētījumu par 
apgriezto pierādīšanas pienākumu, kāds tika veikts attiecībā uz 2019. gada oktobrī 
publicēto Likumu par Vācijas konkurences tiesību digitalizāciju 
(GWB-Digitalisierungsgesetz);

28. prasa Komisijai novērtēt, kā var noteikt stingrākus datu piekļuves režīmus, tostarp datu 
savietojamību, jo īpaši tad, ja piekļuve datiem atver sekundāros papildu pakalpojumu 
tirgus vai dati ir vienīgi dominējošu uzņēmumu rīcībā;

29. uzsver, ka daži uzņēmumi, kas izmanto divējādu platformas un piegādātāja statusu, 
ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli, lai uzspiestu nevienlīdzīgus noteikumus 
konkurentiem neatkarīgi no tā, vai tie darbojas tiešsaistē vai bezsaistē; aicina Komisiju 
iedziļināties jautājumā par preferenču piešķiršanu sev un panākt, ka uzņēmumi, kas ar 
to nodarbojas, ievēro nepieciešamos tiesību aktus, kā arī attiecībā uz šiem uzņēmumiem 
izmantot vajadzīgos instrumentus; aicina Komisiju novērtēt iespēju noteikt ex-ante 
reglamentējošus pienākumus, ja ar konkurētspējas tiesībām nepietiek, lai nodrošinātu 
sāncensību šajos tirgos, tādējādi izvairoties no konkurentu izspiešanas no tirgus un 
nepieļaujot, ka turpmākās inovācijas monopolizācijas rezultātā konkurences 
ierobežojumi tiek turpināti;

30. norāda, ka Komisija analizē nepieciešamību pēc mērķēta ex ante regulējuma par 
specifiskiem sistēmiskiem jautājumiem, kas var rasties digitālajos tirgos; tāpēc aicina 
Komisiju ieviest centralizētu ex ante tirgus uzraudzības sistēmu (vienlaikus ņemot vērā 
ietekmes novērtējuma rezultātus), lai ES un valstu konkurences un reglamentējošām 
iestādēm nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus anonīmai datu vākšanai un varētu labāk 
un laicīgi atklāt tirgus nepilnības un vajadzības gadījumā ieviest mērķtiecīgu 
regulējumu, ja šāda prakse kļūst sistēmiska; 

31. tāpēc aicina Komisiju noteikt galvenos digitālās jomas dalībniekus un izstrādāt rādītāju 
kopumu, lai definētu to “sistēmisko” raksturu; uzsver, ka varētu apsvērt šādus rādītājus: 
dažu plašu tīklu prakses ļaunprātīga izmantošana, kontrole pār ievērojamu 
nereplicējamu datu apjomu, nenovēršama situācija daudzpusējā tirgū vai dalībnieka 
spēja pašam noteikt tirgus noteikumus;

32. vērš Komisijas uzmanību uz ārvalstu monopolu veikto digitālo datu, tostarp veselības, 
finanšu un izglītības datu, uzņēmumu iegādi, un uz šādai iegādei raksturīgo privātuma 
apdraudējumu, kas ievērojami pārsniedz jau tā kaitīgo šāda veida darījumu ietekmi uz 
konkurenci; aicina Komisiju šos aspektus ņemt vērā saistībā ar gaidāmo Eiropas datu 
stratēģiju un izmeklēt datu savstarpēju izmantošanu gadījumos, kad datus, kas iegūti, 
sniedzot kādu tiešsaistes platformas pakalpojumu, attiecīgā platforma izmanto, lai 
paplašinātu savu piedāvājumu ar jauniem pakalpojumiem;

33. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada 19. februārī iesniegto Eiropas datu stratēģiju, kuras 
mērķis ir patērētājiem un uzņēmumiem uzlabot datu izmantošanu; atbalsta Komisijas 
nodomu pieņemt tiesību aktus par datu izmantošanu un piekļuvi tiem; uzsver, ka ir 
svarīgi aizsargāt patērētāju personas datus un to kopīgošanu, lai palielinātu patērētāju 



drošību un uzticēšanos; uzsver, ka patērētāji ir jāpārliecina, ka viņu dati joprojām ir 
drošībā un ka tāpēc par prioritāti ir jāizvirza vispārēja sadarbība datu drošības jomā; 
uzsver, ka arī klauzulai par personas datu nepārdošanu trešām personām bez attiecīgā 
datu subjekta piekrišanas vajadzētu būt vienam no stratēģijas galvenajiem elementiem;

34. uzsver — lai gan starpniecības platformām ir nozīmīga loma tiešsaistes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanā patērētājiem, dažas no tām ļaunprātīgi izmanto savu 
priviliģēto stāvokli, darbojoties kā “vārtziņi”, tostarp slēgtās ekosistēmās un tiešsaistes 
tirdzniecības vietās; aicina Komisiju konkurences politikā pievērst īpašu uzmanību šiem 
vārtziņiem un pabeigt izmeklēšanas pēc iespējas drīz;

35. mudina Komisiju palielināt patērētāju izvēles brīvību, stiprināt Eiropas Patērētāju centru 
tīkla (ECC-Net) lomu un veikt pētījumu par to, vai ir vajadzīga ES patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāde; šajā sakarā norāda, ka konkurences politikas mērķis ir ne tikai 
nodrošināt taisnīgas cenas patērētājiem, bet arī nodrošināt kvalitāti, daudzveidību un 
inovāciju;

36. uzsver, ka Eiropas Savienības interesēs ir izveidot Eiropas mēroga maksājumu sistēmas; 
aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst šim mērķim, un atzīt, ka to panākumi ir 
atkarīgi gan no sistēmas novatorisma patērētājiem un uzņēmumiem, gan no tā, cik 
dzīvotspējīgs ir tās ekonomiskais modelis;

Konkurences politikas instrumentu efektivitāte

37. uzsver, ka naudas sodi var ietekmēt sodīto uzņēmumu reputāciju; tomēr norāda, ka pat 
smagi naudas sodi bieži vien nav pietiekami atturoši un galu galā var tikt pārnesti uz 
patērētāju pleciem; aicina Komisiju arī izmantot alternatīvus rīcības un vajadzības 
gadījumā strukturālos korektīvos pasākumus, lai pilnībā nodrošinātu ES konkurences 
politikas efektivitāti; uzsver, ka turpmākajos korektīvajos pasākumos pārtraukšanas un 
atturēšanās rīkojumam ir jābūt daudz preskriptīvākam;

38. atgādina, ka tirgus ietekmes ļaunprātīga izmantošana var notikt pat tad, ja produkti vai 
pakalpojumi ir bezmaksas; uzskata, ka privāti dati tirgvedības vai komerciālos nolūkos 
bieži vien tiek nodoti trešām pusēm bez patērētāja pienācīgas piekrišanas, jo alternatīvas 
datu kopīgošanai bieži vien netiek nodrošinātas; uzskata, ka digitālās ekonomikas jomā 
datu koncentrēšana nelielā skaitā uzņēmumu izraisa tirgus nepilnības, pārmērīga 
izdevīguma meklēšanu un jaunu tirgus dalībnieku bloķēšanu;

39. atgādina, ka tiešsaistes meklēšanas pakalpojumu tirgus ir jo īpaši svarīgs konkurences 
apstākļu nodrošināšanā vienotajā digitālajā tirgū; ar nožēlu norāda, ka par interneta 
vārtzini lielākajā daļā dalībvalstu ir kļuvusi meklētājprogramma, kuras īpatsvars 
tiešsaistes meklēšanas tirgū ir lielāks nekā 92 %; prasa izmantot visu ieinteresēto 
personu pieredzi, kas uzkrāta iepriekšējos deviņos pretmonopola noteikumu 
pastāvēšanas gados, lai steidzami novērtētu, vai ierosinātie korektīvie pasākumi 
ilgtermiņā patiešām sniedz labumu patērētājiem, interneta lietotājiem un tiešsaistes 
uzņēmumiem; aicina Komisiju apsvērt priekšlikumu ar mērķi atsaistīt 
meklētājprogrammas — kā iezīmēts Parlamenta 2014. gada 27. novembra rezolūcijā par 
patērētāju tiesību nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū1 — no to 
komercpakalpojumiem, lai izbeigtu status quo, kas turklāt varētu būt potenciāls 
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ilgtermiņa līdzeklis, ar ko panāk godīgu un efektīvu konkurenci Eiropas digitālajā tirgū;

40. uzsver, ka pretmonopola izmeklēšana, piemēram, Google Shopping lieta, ir lēna 
salīdzinājumā ar strauji mainīgajiem digitālajiem tirgiem; uzsver šīs situācijas radīto 
kaitējošo ietekmi un attiecīgo aktoru finansiālo un strukturālo risku uzsākt garās un 
dārgās procedūras; uzsver, ka ir jāievēro likumā paredzētā kārtība, taču aicina Komisiju 
izmantot paātrinātās pretmonopola procedūras un rast jaunus stimulus, piemēram, 
naudas soda atlaišanas programmu, lai padarītu uzņēmumus sadarbīgākus karteļu 
izsekošanā visā ES;

41. uzsver, ka ir regulāri jāizskata iespēja izmantot pagaidu pasākumus, lai pārtrauktu 
jebkādu praksi, kas varētu nopietni kaitēt konkurencei; aicina Komisiju mīkstināt šo 
pasākumu kritērijus, lai izvairītos no neatgriezeniska kaitējuma, vienlaikus ievērojot 
tiesiskumu; aicina Komisiju pārskatīt paziņojumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem1, 
ņemot vērā digitālās nozares tendences un attīstību pēdējos gados;

42. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas pastāvīgos centienus risināt lielo platformu 
ļaunprātīgās rīcības problēmu; aicina Komisiju pārskatīt gadījumus, kad piedāvātie 
korektīvie pasākumi acīmredzami nav bijuši efektīvi, lai atjaunotu konkurenci tirgū, kā 
tas bija Google Shopping lietā; uzsver, ka bez mērķtiecīgiem, efektīviem un uz skarto 
uzņēmumu iepriekš pārbaudītiem uzvedību koriģējošiem pasākumiem var būt 
nepieciešama pilnīga strukturāla vispārējo un specializēto meklēšanas pakalpojumu, 
tostarp vietējās meklēšanas, nodalīšana; uzsver, ka salīdzinājumā ar strukturāliem 
korektīviem pasākumiem uzvedību ietekmējoši korektīvie pasākumi varētu piedāvāt 
laika ziņā efektīvu risinājumu, mazinot iespēju, ka konkurenti tiek izspiesti no tirgus 
laikā, kad notiek ilgstošas diskusijas par atsavināšanu;

43. norāda, ka Komisijai ir jāatvēl pietiekami resursi, lai varētu efektīvi īstenot ES 
konkurences noteikumus; atzīmē, ka ir jābūt speciālām zināšanām, jo īpaši par tādiem 
aizvien aktuālākiem jautājumiem kā tiešsaistes platformu dominējošais stāvoklis vai 
mākslīgais intelekts;

44. aicina Komisiju sniegt norādījumus par jēdziena “būtiski šķēršļi efektīvai konkurencei” 
interpretāciju saskaņā ar Apvienošanās regulu, lai apvienošanās gadījumos Komisija 
ņemtu vērā ne tikai cenas, izlaidi un inovāciju, bet arī pievērstu uzmanību šādu 
darījumu sociālajām un vides izmaksām, ņemot vērā LESD principus, un īpašu 
uzmanību pievērst vides aizsardzībai;

45. aicina Komisiju izpētīt jauno norēķina konta pakalpojumu, ko nākamajos gados 
patērētājiem sniegs daži no pasaules lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem; mudina 
Komisiju īpašu uzmanību pievērst šo uzņēmumu ienākšanai jaunajā digitālajā finanšu 
tirgū un milzīgajam datu apjomam, ko tie iegūs no patērētājiem, kā arī to iespējamajam 
izmantojumam;

Konkurences noteikumi Eiropas zaļā kursa atbalstam

46. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas zaļo kursu un tajā noteiktos mērķus 
atbalstīt rentablu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam un pakāpeniski 
atteikties no fosilajiem kurināmajiem; atbalsta apņemšanos līdz 2021. gadam pārskatīt 
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ES valsts atbalsta pamatnostādnes, lai tajās atspoguļotu šos mērķus;

47. atbalsta Komisijas veikto valsts atbalsta vadlīniju pārskatīšanu visās attiecīgajās 
nozarēs, piemēram, transporta, tostarp gaisa un jūras transporta nozarē, saskaņā ar 
Eiropas zaļā kursa mērķiem, piemērojot taisnīgas pārkārtošanās principu un atzīstot 
dalībvalstu valdību papildinošo lomu investīciju dekarbonizācijā un tīrā enerģijā 
atbalstā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļaujot tirgus 
izkropļojumus; aicina Komisiju Enerģijas nodokļu direktīvas1 pārskatīšanas ietvaros 
pārbaudīt, vai pašreizējie atbrīvojumi no nodokļiem nerada negodīgus starpnozaru 
konkurences nosacījumus; aicina Komisiju pārbaudīt, vai atbrīvojums no nodokļa 
petrolejai nerada konkurences izkropļojumus par labu aviācijas nozarei;

48. aicina Komisiju, drīzumā pārskatot Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai, paredzēt lielāku elastīgumu attiecībā uz atbalstu, ko piešķir 
saskaņā ar ES klimata saistībām iedzīvotāju saražotajai atjaunojamai enerģijai;

49. uzsver, ka Komisijai ir jānovērš iespējamās negatīvās blakusietekmes, proti, kad lielākie 
uzņēmumi izmanto publisko atbalstu, ko piešķir uzņēmējdarbības modeļa “zaļināšanai”, 
citiem mērķiem, piemēram, lai nostiprinātu savu dominējošo stāvokli attiecīgajā nozarē;

50. aicina Komisiju nodrošināt turpmākus norādījumus un satvaru, kas veicina turpmākas 
investīcijas energoefektivitātē un ēku atjaunošanā, kā arī energoatjaunināšanā, 
hibrīdprojektos un elektroenerģijas akumulēšanā;

51. šajā saistībā uzsver — lai Eiropas zaļais kurss būtu veiksmīgs, Eiropas ilgtspējīgu 
produktu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaskata tā priekšrocības un nav 
jāsaskaras ar uzņēmumu negodīgu konkurenci trešās valstīs;

52. atzīmē, ka Eiropas zaļajam kursam ir jānodrošina lauksaimniecības, klimata rīcības, 
vides un tirdzniecības politikas saskaņotība;

Nozaru politika

53. aicina Komisiju sistemātiskāk izmantot izmeklēšanu tādās iedzīvotāju ikdienas dzīvē 
digitālajā laikmetā svarīgās jomās kā veselība, mobilitāte, tiešsaistes reklāma, 
enerģētika, tūrisms, tostarp uzraugot cenu griestus tiešsaistes izmitināšanas platformās, 
kultūra, finanšu un maksājumu pakalpojumi un plašsaziņas līdzekļi, vienlaikus 
saglabājot ES augstos standartus;

54. aicina Komisiju ņemt vērā valstu monopolu un oligopolu esību, kas varētu liecināt par 
trūkumiem vienotajā tirgū vai šķēršļiem godīgai konkurencei;

55. prasa, lai Komisija veiktu provizorisku pētījumu par plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 
koncentrāciju Eiropā, arī saistībā ar daudznacionālām korporācijām, kas pārņem 
kontroli pār Eiropas plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem;

56. atkārtoti uzsver, ka nodokļi dažkārt tiek izmantoti, lai piešķirtu netiešu valsts atbalstu, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū; aicina Komisiju atjaunināt 
spēkā esošās vadlīnijas par valsts atbalsta jēdzienu, lai dalībvalstis valsts atbalstu 
nepiešķirtu kā nodokļu atvieglojumus; pauž nožēlu par nodokļu nolēmumu ļaunprātīgu 
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izmantošanu un atzinīgi vērtē nesenos Vispārējās tiesas spriedumus, kuros apstiprināts, 
ka Komisijas veiktā nodokļu nolēmuma pārbaude no valsts atbalsta viedokļa nav 
uzskatāma par nodokļu saskaņošanu; konstatē, ka Komisijas nolēmumi bieži tiek 
apstrīdēti tiesā un tādēļ tie rūpīgi jāsagatavo; uzstāj, ka Komisijai ir jābūt piekļuvei 
informācijai, ar kuru apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes, lai tā varētu labāk atklāt 
konkurences noteikumu pārkāpumus; aicina pieņemt priekšlikumu par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) un publisku pārskatu 
sniegšanu par katru valsti;

57. aicina Komisiju izskatīt iespēju finansiāli sodīt valstis, kuras ir pārkāpušas valsts 
atbalsta noteikumus;

58. aicina Komisiju ātri izskatīt neatbilstības starp noteikumiem par valsts atbalstu 
likvidācijas atbalsta jomā un noregulējuma režīmu saskaņā ar Banku atveseļošanas un 
noregulējuma direktīvu1 (BAN direktīvu) un attiecīgi pārskatīt savu 2013. gada 30. jūlija 
Banku darbības paziņojumu2, tostarp ņemot vērā nesenos gadījumus un nepieciešamību 
aizsargāt nodokļu maksātājus;

59. aicina Komisiju rūpīgi izpētīt gadījumus banku nozarē, kuriem ir potenciāla ietekme uz 
konkurenci dažās dalībvalstīs, kurās patērētāji pašlaik saskaras ar augstām procentu 
likmēm3 un pārredzamības trūkumu attiecībā uz aizdevumiem, iespējams, īpašumtiesību 
koncentrācijas banku nozarē dēļ, kas varētu novest pie maldinošas hipotekāro kredītu 
pārdošanas prakses;

60. aicina Komisiju katru gadu no jauna izvērtēt, vai finanšu nozarē joprojām tiek izpildītas 
prasības attiecībā uz LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkta piemērošanu;

61. turklāt aicina Komisiju rūpīgi izpētīt situāciju un ierosināt turpmākus pasākumus, lai 
novērstu Lielā četrinieka grāmatvedības uzņēmumu gandrīz monopolu lielāko biržu 
sarakstos iekļauto uzņēmumu revīzijā, piemēram, nodalīt revīziju no konsultāciju 
pakalpojumiem un ieviest obligātu kopīgo revīziju, lai uzņēmumi, kuri neietilpst Lielajā 
četriniekā, varētu attīstīt kapacitāti, kas vajadzīga lielāko uzņēmumu revidēšanai;

62. aicina Komisiju garantēt godīgu konkurenci un lielāku pārredzamību bezsaistes 
platformu komercpraksē, tostarp lielveikalos un dižveikalos, lai nodrošinātu, ka ES 
ražotāji attiecībā uz saviem produktiem saņem taisnīgus nosacījumus un cenas; aicina 
Komisiju turpināt padziļinātu analīzi par pirkšanas apvienību darbības apmēriem un 
ietekmi — saistībā ar gan cenas noteikšanas, gan citām stratēģijām — uz 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes ekonomisko darbību, īpaši ņemot vērā 
ietekmi uz maziem piegādātājiem un lauksaimniekiem; pauž nožēlu par to, ka 
pārdošana ar zaudējumiem nav iekļauta ES līmenī aizliegto darbību sarakstā; uzsver, ka 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES konkurences tiesībās ir jāatzīst primāro 
ražotāju būtiskais ieguldījums augstas kvalitātes pārtikas piegādē un sabiedrisko labumu 
sniegšanā sabiedrībai;

63. aicina skaidrāk, elastīgāk un paredzamāk piemērot konkurences noteikumus ražotājiem 
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un ražotāju organizācijām, lai palielinātu juridisko noteiktību; tāpēc aicina Komisiju 
novērtēt lauksaimniecības produktu tirgu kopīgas organizācijas (TKO) regulas1 
noteikumu īstenošanu un precizēt tos, jo īpaši attiecībā uz izņēmumiem no konkurences 
noteikumiem, kuri piešķirti konkrētiem nolīgumiem un praksei, ko īsteno lauksaimnieki 
kopā; mudina izveidot vairāk ražotāju organizāciju, kas būtu veids, kā lauksaimniekiem 
nostiprināt savas pozīcijas un efektīvi risināt sarunas par cenām, kā arī novērst varas 
nevienmērīgo sadalījumu pārtikas piegādes ķēdē;

64. aicina Komisiju no valsts atbalsta noteikumu piemērošanas atbrīvot nodokļu 
noteikumus, ko dalībvalstis ieviesa, lai mudinātu lauksaimniekus izveidot brīvprātīgus 
piesardzības uzkrājumus nolūkā labāk pārvarēt ar klimatu un veselību saistītu risku 
palielināšanos, kā arī ekonomikas krīzes; atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigta De minimis 
regulas2 pārskatīšana, kas palīdzēs lauksaimniekiem risināt klimata radītās problēmas, 
vienlaikus novēršot jebkādus tirgus izkropļojumus; uzsver, ka lauksaimniecības nozarei 
ir īpaši nepieciešamas skaidras vadlīnijas, ņemot vērā vides un ilgtspējas prasības; 
atzinīgi vērtē 2012. gada valsts atbalsta modernizācijas paketes atbilstības pārbaudi un 
notiekošo Lauksaimniecības produktu grupu atbrīvojuma regulas3 pārskatīšanu;

65. aicina Komisiju izvērtēt Vienotas TKO regulas 209. panta īstenošanu un precizēt tā 
piemērošanas jomu, it īpaši attiecībā uz izņēmumiem no konkurences noteikumiem, ko 
piešķir attiecībā uz dažiem lauksaimnieku apvienību izmantotas vienošanās un prakses 
veidiem, lai iesaistītajiem dalībniekiem nodrošinātu lielāku skaidrību un juridisko 
noteiktību minētā panta piemērošanas gadījumos un Komisijai — lielāku elastīgumu tā 
īstenošanā;

66. atzīst starpnozaru organizāciju lomu ķēdē, kas kalpo par platformu dialogam, 
pētniecībai un attīstībai, paraugpraksei un tirgus pārredzamībai;

67. prasa stiprināt starpnozaru organizāciju lomu, lai veicinātu līdzsvarotākas attiecības 
pārtikas piegādes ķēdē, un atbalsta vērtības sadales klauzulas darbības jomas 
paplašināšanu, tajā iekļaujot visus tirgus dalībniekus, nevis tikai pirmo pircēju, saskaņā 
ar Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2019. gada aprīlī 
pieņemto ziņojuma projektu par lauksaimniecības produktu tirgu jauno kopīgo 
organizāciju nākamās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas ietvaros;

68. prasa nolūkā veicināt LESD 39. pantā noteikto mērķu īstenošanu un ievērojot 
nepieciešamības un proporcionalitātes principu, Vienotas TKO regulas 210. pantā 
skaidri paredzēt automātisku nekavējošu atbrīvojumu no LESD 101. panta 
piemērošanas, tādējādi ļaujot lauksaimniecības starpnozaru organizācijām pildīt 
uzdevumus, kas tām noteikti ar Vienotas TKO regulu;

69. aicina Komisiju nodrošināt, ka būtisku tirgus izkropļojumu gadījumā tiek ātri piemēroti 
Vienotas TKO regulas 222. panta noteikumi;

70. atzinīgi vērtē veiksmīgi īstenotos piedāvājuma pārvaldības pasākumus, kas pēc ražotāju 
organizāciju, starpnozaru organizāciju un uzņēmēju grupu pieprasījuma tika ieviesti 
attiecībā uz kvalitatīvu sieru un šķiņķi; prasa nolūkā panākt labāku līdzsvaru starp 
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piedāvājumu un pieprasījumu attiecināt Vienotas TKO regulas noteikumus, ar kuriem 
atļauj ieviest piegādes kontroles noteikumus, uz visiem produktiem, kam piešķirts 
aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde (AĢIN);

71. prasa Komisijai iesaistīties dialogā ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes darbību un pielāgot ES konkurences 
politiku atbilstoši jaunākajām norisēm tirdzniecībā;

72. atzinīgi vērtē 2019. gada 17. aprīlī pieņemto Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu 
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes 
ķēdē1, kas ir svarīgs pirmais solis taisnīguma nodrošināšanā starp uzņēmumiem un 
nelīdzsvarotības novēršanā attiecībā uz spēju aizstāvēt savas intereses šīs ķēdes 
ietvaros; mudina dalībvalstis nekavējoties transponēt šo direktīvu un aicina Komisiju 
cieši uzraudzīt transponēšanas gaitu un veicināt labākās prakses apmaiņu starp 
dalībvalstīm; mudina dalībvalstis papildināt sarakstu ar aizliegtas negodīgas prakses 
veidiem un noteikt augstākus standartus;

73. atgādina, ka ir veikta būtiska horizontāla un vertikāla pārstrukturēšana, kuras rezultātā ir 
notikusi vēl lielāka konsolidācija jau tā koncentrētajās sēklu, agroķīmijas, mēslošanas 
līdzekļu, dzīvnieku ģenētikas un lauksaimniecības tehnikas nozarēs, kā arī pārstrādes un 
mazumtirdzniecības nozarē; aicina Komisiju, izvērtējot apvienošanās gadījumus šajās 
nozarēs, apsvērt ietekmi, kas pārsniedz patēriņa cenas; uzsver, ka ir jāaizsargā ES 
lauksaimnieku un iedzīvotāju intereses un vide, vispusīgi un visaptveroši izvērtējot 
lauksaimniecības izejvielu piegādātāju, tostarp augu aizsardzības līdzekļu ražotāju, 
apvienošanās un pārņemšanas darījumu ietekmi lauku saimniecību līmenī;

74. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai Komisija turpinātu rūpīgi uzraudzīt ES pesticīdu, sēklu un 
agronomisko iezīmju tirgu, kā arī uzraudzītu digitalizācijas ietekmi uz lauksaimniecības 
nozari;

75. mudina Komisiju — nolūkā palīdzēt lauksaimniekiem tikt galā ar nenoteiktību attiecībā 
uz klimatu, tirgus svārstīgumu un citiem riskiem — izveidot pastāvīgu ES līmeņa 
informācijas platformu par riska pārvaldības instrumentiem, kurā ieinteresētās personas 
varētu apmainīties ar labāko praksi, kā izklāstīts tās 2017. gada novembra paziņojumā 
par pārtikas un lauksaimniecības nākotni;

76. norāda, ka lielās tiešo maksājumu atšķirības kavē ilgtspējīgas lauksaimnieku iniciatīvas 
klimata un vides jomā un kropļo konkurenci ES; atgādina par Eiropadomes 2013. gada 
7. un 8. februāra sanāksmē pausto apņemšanos līdz 2020. gadam saskaņot maksājumus 
visā ES;

77. vērš uzmanību uz lauksaimnieku protesta akciju skaita pieaugumu un atzīmē, ka cita 
starpā viņi ir nobažījušies par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) kumulatīvo ietekmi 
uz ES lauksaimniecības pārtikas nozari; pauž bažas par to, ka BTN var ES 
lauksaimniecības pārtikas ražotājus nostādīt konkurences ziņā neizdevīgākā stāvoklī, 
ņemot vērā sociālo, veselības, darba, vides un dzīvnieku labturības standartu atšķirības 
trešās valstīs; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt jaunāko ziņojumu par 
pašreizējo un turpmāko tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo ietekmi un prasa 
notiekošajās un turpmākajās tirdzniecības sarunās attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem un neaizsargātu nozaru aizsardzību piemērot savstarpīguma un atbilstības 

1 OV L 111, 25.4.2019., 59. lpp.



principus, nodrošinot, ka tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes;

78. atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par vienotā tirgus programmu un konkrētāk tajā 
atbalstītās pārtikas ķēdes darbības, piemēram, veterināros un fitosanitāros pasākumus, 
lai pārvarētu dzīvnieku un augu veselības krīzes; mudina Padomi un Parlamentu ātri 
pabeigt sarunas un pieņemt šo regulu;

79. uzsver, ka ir svarīgi laikus pabeigt darbu pie diviem Komisijas priekšlikumiem pārejas 
regulām, lai izvairītos no kavēšanās un sarežģījumiem, kas varētu izraisīt tirgus 
nestabilitāti;

80. uzskata, ka ir svarīgi, lai AGRI ĢD saglabātu visas kompetences, kas saistītas ar 
Vienotas TKO regulas 209. un 210. panta piemērošanu un valsts atbalstu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares un lauku apvidu attīstībai, tādējādi 
nodrošinot speciālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai risinātu un koordinētu jautājumus 
šajā jomā, jo tas ir vajadzīgs, ņemot vērā šo nozaru īpatnības, un pilnībā atbilst KLP 
mērķiem un sniegtajam atbalstam;

81. aicina Komisiju, piemērojot valsts atbalsta noteikumus, jo īpaši saistībā ar izolētiem, 
tālākiem vai perifēriem Savienības reģioniem un salām, arī turpmāk īpašu uzmanību 
pievērst vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) sniegšanai; norāda 
uz zināmām grūtībām Almunia paketes noteikumu piemērošanā dažiem VTNP, 
piemēram, pasta nozarei, kuras publisko pakalpojumu uzdevumus saskaņā ar ES 
tiesībām var noteikt un organizēt valsts līmenī;

82. atgādina, ka ir vajadzīgs ceļvedis mērķtiecīgākai valsts atbalsta piešķiršanai, īpaši 
attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, tostarp 
enerģētikā, transportā vai telekomunikācijās;

83. atkārto savu prasību ogļu ieguves reģionus noteikt par atbalstāmiem apgabaliem, lai ES 
atbalsta noteikumus varētu pielāgot tā, ka tie ļautu pieņemt pasākumus, kas nodrošina 
nepieciešamās strukturālās pārmaiņas, kamēr uzņēmumi, kas darbojas šajos reģionos, 
nav skaidri apņēmušies veikt konkrētus pasākumus virzienā uz oglekļneitralitāti un ES 
mērķu klimata jomā sasniegšanu; atgādina, ka šīm darbībām, kas tradicionāli ir 
uzņēmumu sociālās atbildības daļa, nevajadzētu saņemt privileģētu attieksmi valsts 
atbalsta jomā;

84. atzinīgi vērtē to, ka Komisija Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas (VGAR)1 
mērķorientētajā pārskatīšanā ir iekļāvusi šīs shēmas attiecināšanu arī uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības projektiem (saukti arī par Interreg);

85. pauž bažas par asimetrisku attieksmi pret ES finansētām darbībām atkarībā no tā, vai ES 
tās atbalsta ar kohēzijas politikas resursiem vai citiem ES fondiem vai programmām, 
piemēram, “Apvārsnis 2020” / “Apvārsnis Eiropa” vai EFSI2.0/InvestEU, kā to 
ierosinājusi Komisija VGAR pārskatīšanā; uzskata, ka būtu jāsaglabā vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi projektiem, kas pēc būtības ir līdzīgi, bet atšķiras finansējuma 
avotu ziņā, jo citādi tas dotu priekšroku konkrētām finansēšanas shēmām, izstumjot 
citas shēmas;
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Labāka pilsoņu vajadzību ievērošana ar Parlamenta starpniecību 

86. aicina, negrozot Līgumu, konsekventi izmantot parasto likumdošanas procedūru 
konkurences politikas jomā pēc Direktīvas par zaudējumu atlīdzināšanu par 
konkurences tiesību pārkāpumiem1 un EKT+ direktīvas parauga;

87. prasa Komisijai regulāri ziņot Parlamentam par konkurences sadarbības nolīgumu 
īstenošanu un uzraudzību un par ārvalstu tiešo investīciju izvērtēšanu; aicina Komisiju 
saglabāt augstus pārredzamības standartus;

88. uzsver vēlmi uzņemties lielāku lomu konkurences politikas vispārējā satvara noteikšanā 
un attīstībā; norāda, ka Parlamentam vajadzētu būt vairāk iesaistītam darba grupu un 
ekspertu grupu, piemēram, Starptautiskā konkurences tīkla (ICN), darbībā novērotāja 
statusā, lai uzlabotu zināšanas par šo jautājumu, sniegtu tam jaunāko informāciju un 
uzlabotu sagatavotību savai likumdevējas iestādes lomai; aicina Komisiju jo īpaši 
iesaistīt Parlamentu ieteikuma tiesību instrumentu, piemēram, paziņojumu un vadlīniju, 
izstrādē;

89. aicina Komisiju organizēt daudznozaru un starpiestāžu forumus, kuros piedalītos 
nozares uzņēmumi, valstu regulatori, tostarp datu aizsardzības iestādes, patērētāju 
grupas un citas attiecīgās ieinteresētās personas, kā arī aicina padarīt konkurences 
politiku atvērtāku;

90. uzsver, ka pašreizējā sūdzības veidlapa par valsts atbalsta lietām prasa daudz konkrētu 
precizējumu par to, kad tika piešķirts valsts atbalsts, ko parastie iedzīvotāji nekādi nevar 
zināt; tādēļ aicina Komisiju vienkāršot sūdzības veidlapu, lai dotu iedzīvotājiem iespēju 
nosūtīt sūdzības;

91. ar nožēlu norāda, ka Komisija, izmeklējot iesniegtās sūdzības, nesniedz pietiekamu 
informāciju; aicina Komisiju sniegt sūdzības iesniedzējam apstiprinājumu par 
saņemšanu un paziņojumu par izmeklēšanas sākšanu, tostarp prognozi par izmeklēšanas 
ilgumu;

92. atgādina, cik svarīga ir koordinācija ar valstu konkurences iestādēm, un aicina Komisiju 
iesniegt Eiropas Parlamentam novērtējumu par “EKT+ direktīvas” īstenošanu; atgādina, 
ka EKT+ direktīvas pielikumā Komisija noteikusi, ka pagaidu pasākumi ir svarīgs rīks, 
ar ko konkurences iestādēm nodrošināt, lai konkurencei netiktu nodarīts kaitējums laikā, 
kamēr notiek izmeklēšana; atgādina, ka ir jāizvērtē, vai divu gadu laikā pēc minētās 
direktīvas transponēšanas ir iespējams vienkāršot pagaidu pasākumu pieņemšanu EKT, 
lai konkurences iestādes varētu efektīvāk reaģēt uz norisēm strauji mainīgajos tirgos;

93. norāda, ka konkurences iestāžu politiskā neatkarība ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu 
konkurences politikas objektivitāti un uzticamību; atzīst, ka konkurences izkropļojumu 
novēršanai ir nepieciešama publiska kontrole pār lobēšanas centieniem visās ES 
iestādēs; tādēļ atkārtoti aicina uzlabot ES Pārredzamības reģistru; uzstāj, ka ir 
jānodrošina regulārāka viedokļu apmaiņa ar Komisiju saskaņā ar iestāžu nolīgumu ar 
Parlamentu; aicina priekšsēdētājas vietnieci konkurences jautājumos uzturēt ciešus 
kontaktus ar ECON komiteju un tās konkurences darba grupu, kas ir piemērota vieta 
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regulārāka dialoga izveidei;

94. atgādina par apņemšanos, ko pirms apstiprināšanas amatā 2019. gada 8. oktobra 
uzklausīšanas laikā paudusi Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece Eiropas digitālā 
laikmeta jautājumos, proti, stingri nodalīt digitālās politikas un konkurences portfeļus;

Konkurences politikas reakcija uz Covid-19

95. atzinīgi vērtē Komisijas ātro reakciju, pieņemot pagaidu regulējumu valsts atbalsta 
pasākumiem un tās divus grozījumus, kā arī nosacījumus, kas paredzēti, lai palīdzētu 
krīzes skartajiem uzņēmumiem; atbalsta Komisijas un dalībvalstu lēmumu Covid-19 
krīzes laikā piemērot pilnīgu elastību, kas paredzēta pagaidu regulējumā valsts atbalsta 
pasākumiem;

96. atbalsta pagaidu regulējuma valsts atbalsta pasākumiem piemērošanu atveseļošanas 
periodā tik ilgi, cik nepieciešams; aicina Komisiju savlaicīgi izvērtēt, vai šis pagaidu 
regulējums vajadzības gadījumā būtu jāpagarina pēc 2020. gada beigām;

97. atzinīgi vērtē nosacījumus, kas izklāstīti pagaidu regulējuma otrajā grozījumā par 
atbalsta rekapitalizāciju uzņēmumiem, jo īpaši attiecībā uz aizliegumu bankām un 
citiem uzņēmumiem izmaksāt dividendes, atpirkt akcijas un izmaksāt prēmijas, kā arī 
aizsardzības pasākumus pret citu ES uzņēmumu plēsonīgām darbībām pret tiem 
uzņēmumiem, kas saņēmuši valsts atbalstu;

98. atzinīgi vērtē to, ka valsts atbalsts, kas piešķirts bankām pagaidu regulējuma valsts 
atbalsta pasākumiem ietvaros, nodrošina ekonomikas finansēšanu un palīdz garantēt 
finanšu stabilitāti, vienlaikus darbojoties saskaņā ar spēcīgu tiesisko regulējumu, ko 
paredz Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva un noregulējuma noteikumi;

99. uzsver tirgus izkropļojumu un nevienlīdzīgu konkurences apstākļu rašanās risku, kura 
pamatā ir lielās atšķirības starp dalībvalstu piešķirtā atbalsta līmeņiem; norāda uz 
nākamās paaudzes ES atveseļošanas plānā iekļauto maksātspējas atbalsta instrumentu, 
kas pievēršas minēto atšķirību radītajiem vienotā tirgus integritātes apdraudējumiem;

100. atzinīgi vērtē ārkārtas finanšu līdzekļus un valsts atbalstu, uzņēmumiem un darba 
ņēmējiem saskaroties ar pandēmijas radītajām ekonomiskajām sekām; aicina Komisiju 
noteikt kopējus minimālos standartus, lai precizētu prasību, ka uzņēmumiem, kas saņem 
finansiālu atbalstu, ir jāatbilst VSP kritērijiem un nodokļu pārredzamībai, lai izvairītos 
no tā, ka atšķirīgi valstu kritēriji rada jaunas neatbilstības, un lai uzskatāmi parādītu, kā 
saņemtais publiskais atbalsts tiek izmantots, lai saskaņotu to darbību ar ES klimata un 
vides mērķiem un ar Parīzes nolīgumu; atgādina, ka atbalsts būtu jāpiešķir vienīgi 
Covid-19 radīto zaudējumu segšanai; uzsver, ka valsts atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri saskaras ar Covid-19 tiešajām sekām, nevis tiem, kuriem finansiālas 
grūtības bija jau pirms krīzes; mudina nodokļu oāzēs reģistrētiem uzņēmumiem aizliegt 
piekļuvi valsts atbalstam vai finansiālā atbalsta paketēm, ja tie neapņemas mainīt savu 
rīcību;

101. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par pagaidu regulējumu pretmonopola jautājumu 
novērtēšanai saistībā ar uzņēmumu sadarbību, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 
uzliesmojumu; uzsver, ka Komisija izdeva pirmo apstiprinājuma vēstuli kopš 2003. 
gada; uzsver, ka šī krīze ir uzsvērusi vajadzību pēc ātriem un efektīviem risinājumiem 



ātri mainīgā vidē, un uzsver ieguvumus, ko sniedz līdzdalīgi pretmonopola pasākumi un 
juridiskās noteiktības nodrošināšana uzņēmumiem, kad tie iesaistās uzņēmējdarbības 
sadarbībā svarīgākajās stratēģiskajās nozarēs;

102. attiecībā uz pandēmijas ietekmi uzsver, ka jāstiprina galveno Eiropas nozaru 
ekonomiskā noturība, ar pētniecības un inovācijas palīdzību veicinot ekonomikas 
atveseļošanos; aicina Komisiju, pārskatot 1997. gada paziņojumu par tirgus definīciju, 
izvēlēties dinamiskāku pieeju, inovācijas kritērijus nosakot par galveno elementu 
attiecīgajā tirgus analīzē attiecībā uz Eiropas uzņēmumu apvienošanās kontroli; aicina 
Komisiju, veicot atbilstības pārbaudi, izvērtēt iespēju pieņemt labvēlīgāku pieeju 
attiecībā uz sadarbības, kā arī pētniecības un izstrādes nolīgumiem;

103. uzsver, ka pandēmija ir padarījusi uzņēmumus neaizsargātus pret to, ka tos var 
iegādāties ārvalstu struktūras; norāda, ka Covid-19 krīze atklāja trūkumus ES piegādes 
ķēdēs un ES stratēģiskās suverenitātes trūkumu attiecībā uz tādām precēm kā zāles un 
pārtika, kā arī nepieciešamību aizsargāt svarīgus ES uzņēmumus un aktīvus no 
agresīvas pārņemšanas no lielu dominējošu dalībnieku puses;

104. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi pastiprināt ES centienus enerģiski cīnīties pret negodīgu 
konkurenci un agresīvu rīcību no ārvalstu īpašumā esošu struktūru (SOE) vai ar 
valdībām saistītu uzņēmumu (GLC) puses pret neaizsargātiem Eiropas uzņēmumiem, 
kuri cīnās, lai pārdzīvotu Covid-19 pandēmijas radīto ekonomikas lejupslīdi, jo šādas 
rīcības mērķis ir pārņemt kontroli pār galvenajām Eiropas tehnoloģijām, infrastruktūru 
un zinātību; tādēļ aicina Komisiju nekavējoties ierosināt pagaidu aizliegumu trešo 
valstu īpašumā esošām struktūrām vai ar šo valstu valdībām saistītiem uzņēmumiem 
pārņemt Eiropas uzņēmumus;

105. atzinīgi vērtē sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu iniciatīvas apkarot viltus ziņas un 
izplatīt oficiālu Pasaules Veselības organizācijas informāciju par Covid-19; tomēr 
brīdina, ka šīm platformām jau pirms krīzes bija ļoti nozīmīga ietekme tirgū; atbalsta 
Komisijas aicinājumu kā daļu no gaidāmā ex ante regulējuma satvara priekšlikuma 
veikt pētījumu par platformām ar būtisku tīkla ietekmi, kuras darbojas kā vārtziņi, ar 
nosacījumu, ka tas neradīs turpmāku kavēšanos; aicina Komisiju aizliegt platformām 
ievietot uz šaurām grupām mērķētas reklāmas un palielināt pārredzamību lietotājiem; 
atbalsta nozīmīgu neeiropas dalībnieku, kas darbojas viedtālruņu operētājsistēmu tirgū, 
sadarbību kontaktu izsekošanas lietotņu izstrādē; aicina Komisiju nodrošināt, ka datu 
vākšana nepalielinās vēl vairāk dažu dominējošu tirgus dalībnieku tirgus varu;

106. uzsver, ka Covid-19 krīze rada eksistenciālu risku vēl nepieredzētam skaitam 
uzņēmumu visā ES un ir izraisījusi milzīgu bezdarba līmeņa pieaugumu; aicina 
Komisiju novērtēt, vai pašlaik piemērotā bankrotējoša uzņēmuma aizsardzības 
koncepcija ir piemērota pašreizējās krīzes apstākļos; pauž stingru pārliecību, ka 
konkurences politika un rūpniecības politika kopā var palīdzēt ilgtspējīgā veidā veidot 
Eiropas suverenitāti; atzinīgi vērtē to Komisijas rūpniecības politikas stratēģiju;

107. atzīst Komisijas rezultatīvo un efektīvo darbu Covid-19 krīzes laikā; uzsver, ka, ņemot 
vērā ārkārtas apstākļus, ievērojams cilvēkresursu apjoms bija jāpārdala valsts atbalsta 
uzraudzībai; prasa sniegt vairāk informācijas par pašreizējo stāvokli Konkurences 
ģenerāldirektorāta personāla resursu jomā un tā attīstību šā pilnvaru termiņa laikā;

108. mudina Komisiju labāk informēt Parlamentu par notiekošo darbu, jo īpaši par konkrētā 



tirgus definīcijas pārskatīšanu un valsts atbalsta vadlīniju pārskatīšanu; aicina Komisiju 
sniegt Parlamentam detalizētu novērtējumu par saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts 
atbalsta pasākumiem atļautās valsts atbalsta kopējās summas sadalījumu pa 
dalībvalstīm, nozarēm un atļautā atbalsta veidiem (dotācijas, garantijas utt.), kā arī par 
jebkādiem dalībvalstu noteiktiem papildu nosacījumiem; uzskata, ka panoptisks un 
detalizēts novērtējums sniegtu Eiropas Parlamenta deputātiem pārskatu par valsts līmenī 
veiktajiem ekonomiskajiem pasākumiem, kā arī konkrētu informāciju par atbalsta veidu, 
saņēmēju veidu un apstiprināšanas metodi, ja tāda ir; uzsver, ka valsts atbalsta rezultātu 
apkopojums, kas ietver vairākas tabulas un grafikus par valsts atbalstu un tā ietekmi uz 
iekšējo tirgu, būtu savlaicīgi jāatjaunina;

109. aicina Komisiju pēc krīzes iesniegt Parlamentam un Padomei paziņojumu par Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz tirgus konkurenci un konkurences tiesību aktu izpildi, vienotā 
tirgus integritāti un konkurences politikas nākotni;

110. aicina Komisiju noteikt, ka bankām, kas saņem valsts atbalstu, ir obligāti pilnībā 
jāsaglabā privātpersonām/patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi, un nodrošināt, ka 
bankām nav atļauts izmantot Covid-19 krīzi kā ieganstu šādu pakalpojumu pastāvīgai 
samazināšanai;

o

o     o

111. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
parlamentiem un konkurences iestādēm.


