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Parīzes deklarācija 

Apstiprināta BusinessEurope dalīborganizāciju prezidentu 
padomē (Council of Presidents) 

 

Piecas nedēļas pirms Francija pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts 
pienākumus BusinessEurope dalīborganizāciju prezidentu padome pēc MEDEF 
ielūguma tikās Parīzē. BusinessEurope dalīborganizāciju 40 prezidenti tikās ar 
prezidentu Makronu, kā arī ar premjerministru Žanu Kastē. Viņi atkārtoti apstiprināja 
Eiropas uzņēmumu apņemšanos strādāt, lai panāktu ilgstošu atveseļošanos, kā arī savu 
atbalstu ES pamatvērtībām un tiesiskumam. Viņi apsprieda septiņus jautājumus, kas ir 
ļoti svarīgi viņu pārstāvēto vairāku miljonu mazo, vidējo un lielo Eiropas uzņēmumu 
nākotnei. Šie septiņi jautājumi būs gaidāmās Francijas Eiropas Savienības prezidentūras 
darba kārtībā. Šajā deklarācijā ir izklāstīti galvenie vēstījumi gaidāmajai Francijas 
prezidentūrai attiecībā uz šiem septiņiem jautājumiem. 
 
1. Ekonomikas atjaunošana, lai nodrošinātu ilgstošu izaugsmi un nodarbinātību 
 
ES nevar būt veiksmīga un nevirzīties uz atvērtu stratēģisku autonomiju bez 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem. Eiropas biznesa aprindās pieaug bažas par pašreiz 
izstrādes procesā esošām tiesību aktu un birokrātiskām prasībām, kas uzņēmumus 
nostādinātu neizdevīgākā situācijā, konkurējot pasaules tirgos. 
 
ES izkļūstot no COVID pandēmijas, Francijas prezidentūrai ir jākoncentrējas uz 
ekonomikas atjaunošanu, konkurētspējas uzlabošanai nepieciešamo reformu veikšanu, 
kā arī investīcijām zaļajā un digitālajā pārejā, lai nodrošinātu ilgstošu izaugsmi un 
nodarbinātību. Īpaša uzmanība jāpievērš vienotā tirgus padziļināšanai un Eiropas 
pozīciju nostiprināšanai pasaulē. 
 
Eiropas vienotais tirgus ir mūsu vietējais tirgus. Tas ir pamats cilvēku labklājībai un 
Eiropas ietekmei pasaulē. Eiropas iestādēm un dalībvalstīm ir ne tikai jāatjauno tā 
darbība pirmspandēmijas līmenī. Mūsu vienotā tirgus padziļināšana un stiprināšana ir 
ļoti svarīga ilgstošas izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai. Atjaunota uzmanība 
jāpievērš brīvas pārvietošanās šķēršļu novēršanai un mobilitātes veicināšanai pēc Covid 
krīzes pārvarēšanas. 
 
Vairāk nekā jebkad agrāk mums ir vajadzīga ekonomikas un rūpniecības politika, kas 
atbalsta uzņēmumus to centienos veicināt izaugsmi un radīt darbavietas, vienlaikus 
veicot ambiciozas zaļās un digitālās pārejas. Strādājošo prasmju trūkums var apdraudēt 
atveseļošanos. Francijas prezidentūrai būtu jāpiešķir prioritāte izglītības un apmācības 
pasākumiem, lai uzlabotu un pārkvalificētu Eiropas darba ņēmējus un darba meklētājus 
atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Darbinieku prasmju pilnveidošana ir katra uzņēmuma 
stratēģisks jautājums. Sociālie partneri ir galvenie dalībnieki profesionālās izglītības 
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jomā. Vispārīgi runājot, šajā bezprecedenta periodā sociālie partneri ir galvenie 
atveseļošanās veicinātāji. Lai sociālie partneri varētu pildīt savu lomu, ir svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas sociālās politikas pasākumos tiktu ievērota subsidiaritāte. 
 
Būtiski ir arī novērst pašreizējās piegādes problēmas un traucējumus, kas paaugstina 
cenas un var apdraudēt atveseļošanos. 
 
2. Piegāžu problēmu un inflācijas risku risināšana 
 
Pieaugošās enerģijas cenas, mikroshēmu un dažādu izejvielu vai starpproduktu 
(piemēram, magnija un koksnes) trūkums, kā arī problēmas ar transporta pakalpojumiem 
(piemēram, konteineru pārvadājumos) un strādājošo prasmju trūkums (kas rada 
rekordlielu neaizpildīto vakanču līmeni) palielina ražošanas izmaksas un vājina 
atveseļošanos. 
 
Daudzi no šiem cenu kāpumu veicinošajiem faktoriem ir pārejoši, un uz tirgu balstīta 
korekcija ir vēlamais veids, kā atgriezties pie normālām cenām. Tomēr mēs atzīstam 
nepieciešamību pēc īstermiņa pasākumiem, lai novērstu augsto enerģijas cenu ietekmi 
uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs arī uzskatām, ka, ja pamatcēloņi nav saistīti 
ar tirgu (piemēram, eksporta vai ceļošanas ierobežojumi), tie ir jānovērš. 
 
Tikmēr, lai mazinātu spiedienu, var būt noderīga vairāku darbību kombinācija, sākot no 
muitas procedūru vienkāršošanas un beidzot ar labākas saskaņošanas nodrošināšanu 
attiecībā uz veselības un drošības pasākumiem un ceļošanas ierobežojumiem, kā arī 
uzraudzību, lai kontrolētu valdību īstenotos tirdzniecību ierobežojošos pasākumus. 
Attiecībā uz kritisko izejvielu piegādes trūkumu, kas ir atkarīgi no trešajām valstīm 
(piemēram, magnijs no Ķīnas), ES būtu cieši jāsadarbojas ar attiecīgo valsti, lai risinātu 
šo problēmu. 
 
3. Klimata ambīcijas un rūpniecības konkurētspēja strādā roku rokā 
 
COP26 mums ir parādījusi, ka Eiropas uzņēmumi aktīvi iesaistās pārejas procesā un 
atbalsta progresu starptautiskajā arēnā. Klimata ambīcijas un rūpniecības konkurētspēja 
var strādāt roku rokā, ja zaļo pāreju atbalsta gudrs un stabils tiesiskais regulējums. 
Francijas prezidentūrai ir jānodrošina, ka ES tiesiskais regulējums veicina inovācijas un 
palīdz ieviest tirgū jaunas tehnoloģijas, lai samazinātu pārejas izmaksas uzņēmumiem 
un sabiedrībām. 
 
Atbilstoši finanšu resursi, uzticami oglekļa emisiju pārvirzes pasākumi, progress globālās 
oglekļa cenas noteikšanā, atjaunojamo energoresursu un zemas oglekļa emisijas 
energoapgādes drošība un pieejamība, kā arī savstarpēji savienotas un elastīgas 
enerģētikas infrastruktūras ir būtiskas veiksmīgas darbības sastāvdaļas. Tāpēc 
ieguldījumi visos nulles un zema oglekļa satura enerģijas avotos un risinājumos, kas 
nepieciešami šai pārejai, ir jāiekļauj ilgtspējīgas finansēšanas taksonomijā. Sociāli 
ilgtspējīgu darbību kritēriju izstrāde ir pavisam cits jautājums, un mēs neuzskatām, ka 
taksonomija būtu jāattiecina uz sociālajiem aspektiem. 
 
PTO atbilstošs oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (CBAM) var būt daļa no atbildes, taču 
tam ir nepieciešama nozarēm atbilstoša un pakāpeniska pieeja, vispirms sākot ar 
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pārbaudes posmu. CBAM nevajadzētu uzskatīt par alternatīvu bezmaksas kvotām, bet 
gan tās jāpapildina, līdz mehānisms ir pierādījis savu efektivitāti. Tajā brīdī būtu jāapsver 
PTO prasībām atbilstoši pasākumi, lai atbalstītu CBAM nozaru eksportu. 
 
4. Inovācijām labvēlīgs regulējums ir svarīgs arī digitalizācijai 
 
Inovācijām labvēlīgs tiesiskais regulējums digitālo jautājumu jomā ir arī būtisks, lai 
mobilizētu ieguldījumus, kas nepieciešami veiksmīgai digitālajai pārejai. Mēs pilnībā 
piekrītam, ka digitalizācijai ir jābūt vērstai uz cilvēkiem un jāsniedz labums visai 
sabiedrībai kopumā, un atbalstām līdzsvaru regulējošā pieejā, lai aizsargātu, 
neierobežojot inovācijas. 
 
Mēs paļaujamies uz to, ka Francijas prezidentūra atbalstīs Digitālo pakalpojumu tiesību 
akta un Digitālā tirgus akta virzību, saglabājot izcelsmes valsts principu, kas atvieglo 
digitālo pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, vienlaikus atbalstot nelegālu preču un 
tiešsaistes satura likvidēšanu, un ar ko paredz saskaņotus noteikumus, kas nodrošina 
apstrīdamus un godīgus tirgus digitālajā nozarē visā Eiropas Savienībā, kur darbojas 
„vārtziņi”. 
 
Mēs atzinīgi vērtējam ierosinātā Mākslīgā intelekta akta uz risku balstīto pieeju, taču 
lūdzam precizēt tā darbības jomu, lai nodrošinātu, ka Mākslīgā intelekta akts regulē tikai 
augsta riska mākslīgā intelekta pielietojumu jomās, kurās ir pierādīta skaidra regulējuma 
nepilnība, nodrošinot pietiekamu elastību, lai pielāgotu iekšējo kontroli, kas jāveic pirms 
mākslīgā intelekta sistēmas pārdošanas, ņemot vērā jaunas zināšanas. 
 
5. Nodrošināt, ka ES finanšu sektors spēj finansēt atveseļošanos, kā arī zaļo un 
digitālo pāreju 
 
Piekļuve finansējumam un finanšu tirgus stabilitāte ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Lai 
nodrošinātu veiksmīgu zaļo un digitālo pāreju, ir nepieciešamas apjomīgas investīcijas 
tehnoloģijās un inovācijās, un 80% no šīm investīcijām ir jānodrošina privātajam 
sektoram. 
 
Francijas prezidentūrai ir jānodrošina, lai Bāzeles III standartu ieviešana banku 
uzraudzības regulējumā nevajadzīgi nepalielinātu ES banku kapitāla prasības un 
saglabātu tā saukto "MVU atbalsta faktoru", kas samazina MVU pārmērīgās aizdevumu 
izmaksas, ko veicina palielinātu kapitāla prasību un likviditātes noteikumu kopējā 
ietekme. 
 
6. Īstenojamu prasību ieviešana attiecībā uz uzticamības pārbaudi un ilgtspējīgu 
korporatīvo pārvaldību 
 
Lai saglabātu Eiropas pievilcību kā vietai, kur investēt un popularizēt Eiropas vērtības 
visā pasaulē, ir svarīgi izveidot ES turpmāko mehānismu pārbaužu un ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības sistēmu. 
 
Eiropas uzņēmumi ir apņēmušies ievērot cilvēktiesības un pilnībā saprot, cik svarīgi ir 
novērst riskus, kas var rasties to piegādes tīklos. Tie saskata saskaņotu uzticamības 
pārbaudes noteikumu nozīmi vienotajā tirgū, kas ir piemērojami arī trešo valstu 
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uzņēmumiem, kas darbojas ES. Francijas prezidentūrai ir jānodrošina, lai šie noteikumi 
būtu skaidri, praktiski izmantojami un neapgrūtinātu MVU. Tiem ir jābalstās uz 
pienākumu veikt pasākumus (ar drošu patvērumu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām), 
nevis uz rezultātu, un tiem jāattiecas tikai uz pirmā līmeņa piegādātājiem. Valsts 
iestādēm jānodrošina nepieciešamie atbalsta instrumenti, lai piekļūtu atbilstošai un 
uzticamai informācijai par vērtību tīkliem un palīdzētu uzņēmumiem pildīt savus 
pienākumus. 
 
Gaidāmajai ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības iniciatīvai jābūt labi pamatotai un ar 
ierobežotu darbības jomu. Pašreizējais tiesiskais regulējums joprojām lielā mērā atbilst 
mērķim, lai mudinātu uzņēmumus integrēt ilgtspējību savās uzņēmējdarbības stratēģijās 
un modeļos, ko tie ir apņēmušies īstenot. 
 
Nav vienotas pieejas, lai līdzsvarotu uzņēmuma intereses ar dažādu ieinteresēto pušu 
interesēm. Francijas prezidentūrai ir jānodrošina, ka šī iniciatīva nekaitē uzņēmumu 
spējai veikt efektīvu uzņēmējdarbību vai nevājina pašreizējos korporatīvās pārvaldības 
modeļus, radot neskaidrus vadītāju pienākumus. 
 
7. Ilgtspējīga un uz noteikumiem balstīta tirdzniecība ir svarīga ekonomikas 
atveseļošanai 
 
Starptautiskā tirdzniecība ir svarīga, lai atbalstītu Eiropas ekonomikas atveseļošanos. 
ES ir jāsaglabā savas pasaules vadošā tirdzniecības partnera pozīcijas, veicinot 
ilgtspējīgu un uz noteikumiem balstītu tirdzniecību, vienlaikus paverot saviem 
uzņēmumiem jaunas tirdzniecības un ieguldījumu iespējas. Divpusējie tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumi ir būtiski, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju, standartus un 
noteikumus, kas nepieciešami vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai. ES ir 
jāpaliek aktīvai un uzticamai partnerei, pārrunājot, noslēdzot un īstenojot tirdzniecības 
nolīgumus, kas arī nosaka augstus ilgtspējības standartus. 
 
Pieaugošās spriedzes, vienpusīguma un protekcionisma apstākļos ir svarīgāk nekā 
jebkad agrāk, lai ES turpinātu ievērot daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu 
starptautisku kārtību. Covid pandēmijas dēļ pārceltā 12. PTO ministru konference, kas 
notiks no 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim, būs kā pārbaude daudzpusējai 
uz noteikumiem balstītai tirdzniecības sistēmai. 
 
PTO ir būtiska Eiropas uzņēmējdarbībai. Tā ir pamats ES attiecībām ar diviem 
galvenajiem tirdzniecības partneriem – ASV un Ķīnu, kā arī ar daudziem citiem svarīgiem 
partneriem visā pasaulē. Ir nepieciešama veiksmīga 12. PTO ministru konference, lai 
atjaunotu uzticēšanos sistēmai un tās efektivitāti. Risks piedzīvot neveiksmi ir augsts. 
Lai gūtu panākumus, mums būs vajadzīgs pragmatisms un gatavība panākt kompromisu 
no visām PTO dalībvalstīm. BusinessEurope vēlas redzēt progresu PTO noteikumu 
pielāgošanā 21. gadsimta vajadzībām, piemēram, digitālās ekonomikas jomā, attiecībā 
uz rūpniecības subsīdijām un plašākā nozīmē ilgtspējības jomā, un aicina vienoties par 
darba plānu, lai novērstu nepilnības strīdu izšķiršanas sistēmā. 
 
BusinessEurope atzinīgi vērtē nesenās iniciatīvas tirdzniecības un ārējās ekonomikas 
politikas jomā, piemēram, attiecībā uz mehānismu par ārvalstu subsīdijām, un cer uz 
efektīvu pretpiespiešanas instrumentu, kā arī uz Starptautiskā iepirkuma akta ātru 
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pieņemšanu, kura mērķis ir stiprināt ES spēju aizsargāt savas un uzņēmumu intereses, 
vienlaikus radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas, izmantojot divpusējus un 
daudzpusējus līgumus. 
 


