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GROZĪJUMI Nr. 1-85

Ziņojuma projekts (PE 386.697v03-00)
Jacques Toubon
par vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu — šķēršļu un neefektivitātes novēršana, uzlabojot 
īstenošanu un izpildi
(2007/2024(INI))

Ieteikuma priekšlikums

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 1
9.a atsauce (jauna)

- Ņemot vērā 2007. gada 16. un 17. aprīlī Štutgartē notikušās Eiropas 4. amatniecības 
un mazo uzņēmumu konferences Nobeiguma deklarāciju,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 2
9.b atsauce (jauna)

- ņemot vērā 2007. gada 23. maija rezolūciju par sekām un ietekmi, ko rada veselības 
aprūpes pakalpojumu izslēgšana no iekšējā tirgus pakalpojumu direktīvas,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 3
A apsvērums

A. tā kā iekšējais tirgus ir lielākais sasniegums Eiropas kontekstā, kuram nav 
precedenta, kurš patērētājiem sniedz plašāku izvēli par zemākām cenām, veido 
konkurētspējīgu, radošu un dinamisku uzņēmējdarbības vidi, kā arī veicina ideju un 
pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas kultūrām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 4
A apsvērums

A. tā kā regulēts iekšējais tirgus var sekmēt Eiropas integrāciju (svītrojums),ekonomisko 
labklājību un darbavietu izveidi, var būt izdevīgs patērētājiem un ir svarīgs Lisabonas 
stratēģijas mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 5
B apsvērums

B. tā kā iekšējais tirgus un četri to veidojošie bloki–brīva preču, pakalpojumu, personu 
un kapitāla aprite–ir bijis svarīgs solis Eiropas integrācijas virzienā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 6
B apsvērums

B. tā kā Lisabonas stratēģija ir izvirzījusi priekšplānā sociālās kohēzijas mērķi un paredz 
sociālās un vides dimensijas ciešāku integrāciju Eiropas Savienības nozaru politikās;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 7
C apsvērums

svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 8
C apsvērums

C. tā kā, īstenojot Lisabonas stratēģiju, dalībvalstīs tiks veiktas strukturālas reformas un 
tiks atvērti tirgi, kā arī pieaugs nepieciešamība pēc tiesību aktiem par godīgu 
konkurenci, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī vides aizsardzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 9
C.a apsvērums (jauns)

C.a tā kā Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ir nozīmīgs solis 
pakalpojumu tirgus pilnveidē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 10
C.a apsvērums (jauns)

C.a tā kā euro ieviešana veicināja pārskatāmību, efektivitāti un atviegloja piekļuvi 
iekšējam tirgum;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 11
C.b apsvērums (jauns)

C.b tā kā joprojām dalībvalstu iestādēm piemīt atklāta vai slēpta protekcionistiska
attieksme;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 12
D apsvērums

D. tā kā joprojām ir vairāki šķēršļi Līgumā paredzēto četru pamattiesību–personu, 
preču, pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites–īstenošanā; tā kā (svītrojums) ir 
nepieciešams uzlabot iekšējā tirgus darbību, kā arī koncentrēties uz tādu iekšējā 
tirgus darbību, kurai nav šķēršļu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 13
D.a apsvērums (jauns)

D.a. tā kā nepieciešams strādāt, lai īstenotu dinamisku, globālu un elastīgu pieeju 
iekšējam tirgum, nolūkā saņemt mūsu pilsoņu atbalstu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 14
E apsvērums

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 15
E apsvērums

E. tā kā ir jāpabeidz tīkla nozaru tirgus regulēšana, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju, pasta pakalpojumu un enerģētikas transporta tirgus regulēšana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 16
E apsvērums

E. tā kā ir jāpilnveido tādu tīklu nozaru darbība un atvērtība kā, piemēram, transports,
telekomunikācijas, pasta pakalpojumi un enerģētikas transports, kuras pēc definīcijas 
ir paredzētas uzņēmumu un privāto personu saistīšanai; tā kā to attīstības un 
atvērtības dēļ šīs nozares ir līdzekļi, labākai   iekšējā tirgus īstenošanai, atbilstīgi 
atbildīgai tirgus ekonomikai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 17
F.a apsvērums (jauns)

F.a tā kā salīdzinājumā ar galvenajiem konkurentiem, Eiropas Savienībai trūkst 
novatorisma;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 18
G apsvērums

G. tā kā iekšējais tirgus ir visefektīvākais instruments, lai risinātu globalizācijas 
uzdevumus, veicinot Eiropas tautsaimniecības konkurētspēju un dinamiku;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 19
H apsvērums

H. tā kā iekšējais tirgus nepārtraukti mainās ārējo apstākļu ietekmē un tādēļ iekšējā 
tirgus politikā vienmēr jāņem vērā tādi jauni apstākļi kā ES paplašināšanās, 
sabiedrības un tehnoloģiju attīstība;

Or. de

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 20
H apsvērums

H. tā kā Komisijai, īstenojot savu politiku, it īpaši iekšējā tirgus politiku, ir pilnībā jāņem 
vērā ES paplašināšanās, kā arī šo politiku ietekme uz jaunajām dalībvalstīm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 21
I apsvērums

I. tā kā dažās jomās iekšējā tirgus pamatbrīvības joprojām netiek pilnībā ievērotas un 
tas ir ES tiesību aktu pārkāpums;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 22
1. punkts

1. atzīmē Komisijas darbu attiecībā uz iekšējā tirgus noteikumu pārskatīšanu un uzsver, 
ka ir svarīgi šajā procesā iesaistīt visas ieinteresētās puses;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 23
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas aktīvo lomu un tālredzīgo skatījumu uz iekšējo tirgu un tās 
darbu attiecībā uz iekšēja tirgus noteikumu pārskatīšanu un uzsver, ka ir svarīgi šajā 
procesā iesaistīt visas ieinteresētās puses;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gary Titley

Grozījums Nr. 24
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas darbu attiecībā uz  iekšējā tirgus noteikumu pārskatīšanu un 
uzsver, ka ir svarīgi šajā procesā iesaistīt visas ieinteresētās puses, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kas pārstāv neaizsargātās grupas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 25
1.a punkts (jauns)

1.a izsaka vēlmi, lai iekšējā tirgus pārskatīšana būtu iespēja parādīt Eiropas Savienības 
pilsoņiem visas priekšrocības, ko viņi var gūt no efektīvas iekšējā tirgus īstenošanas;
aicina Komisiju un dalībvalstis samazināt plaisu starp iekšējā tirgus  potenciālu un 
realitāti;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 26
1.b punkts (jauns)

1.b. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai visi pilsoņi gūtu labumu no iekšējā tirgus;
uzskata, ka dažas īpaši neaizsargātas grupas nevar piekļūt iekšējam tirgum un 
atgādina, ka 22. deklarācija Amsterdamas līguma pielikumā nosaka, ka Kopienas 
iestādēm, izstrādājot pasākumus, kas norādīti EK Līguma 95. pantā, jāņem vērā 
invalīdu vajadzības;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 27
2. punkts

2. pauž cerību, ka tiks stiprinātas ciešākas darba attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, 
lai iekšējā tirgus problēmas un priekšrocības būtu skaidrāk saprotamas dalībvalstu 
pilsoņu pārstāvjiem; šajā sakarā uzsver valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
konstruktīvo dialogu ikgadējās sanāksmēs par Lisabonas darba kārtību kā labu 
sadarbības piemēru, kuru  turpmāk varētu ņemt par pamatu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 28
2.a punkts (jauns)

2.a uzsver, ka neatliekami ir jāievieš dzīvē Eiropas 4. Amatniecības un mazo uzņēmumu 
konferences nobeiguma deklarācija, ņemot vērā šo uzņēmumu svarīgo lomu 
Eiropas tautsaimniecībā; tāpēc prasa ņemt vērā šos secinājumus Kopienas politikas 
izveidē un īstenošanā, īpaši saistībā ar iekšējā tirgus atkārtotu izvērtēšanu un 
politikas pārskatīšanu attiecībā uz MVU;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 29
2.a punkts (jauns)

2.a aicina Komisiju papildināt iekšējā tirgus ieguldījuma izvērtēšanu, veicot padziļinātu 
tā rezultātu ietekmes analīzi attiecībā uz sociālo un vides aspektu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 30
2.a punkts (jauns)

2.a izsaka nožēlu, ka dalībvalstis praktiskajā līmenī nejūtas pietiekami iesaistītas iekšējā 
tirgū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 31
2.c punkts (jauns)

2.c atzīst, ka attiecībā uz iekšējo tirgu, kas sniedz dzīves kvalitāti, jāņem vērā arī vides 
un patērētāju aizsardzība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 32
2.d punkts (jauns)

2.d izsaka nožēlu, ka tirgus, īpaši attiecībā uz enerģētikas, dzelzceļa, pasta pakalpojumu, 
kā arī telekomunikāciju jomu, joprojām ir nacionāli orientētu rūpniecības politiku 
cietoksnis;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 33
3. punkts

3. uzskata, ka jaunās politikas iniciatīvas jāveido, pamatojoties un to ietekmes analīzi 
uz dažādiem tirgiem, tautsaimniecības nozarēm un vidi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 34
3. punkts

3. uzskata, ka jaunas politikas iniciatīvas jāizstrādā, vairāk pamatojoties uz konkrētām 
problēmām katrā ekonomikas nozarē un īpaši vērā ņemot novērtējumu par paredzēto 
pasākumu sociālo ietekmi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 35
4. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 36
4. punkts

4. tā kā sociālā kohēzija un miers ir būtiski priekšnosacījumi iekšējā tirgus darbībai, 
atgādina, ka ir svarīgi, ievērojot Eiropas kultūras daudzveidību, stiprināt iedzīvotāju 
uzticību, jo īpaši veicot uzlabojumus izglītības sistēmā, veicinot iespēju vienlīdzību 
un izpratni par veselības un vides aizsardzību, kas ir ES visu dalībvalstu kopīgie 
mērķi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 37
4. punkts

4. tā kā sociālā un teritoriālā kohēzija ir viena no iekšējā tirgus būtiskajām sastāvdaļām, 
atgādina, ka ir svarīgi palielināt iedzīvotāju uzticību, veicinot tādu dalībvalstīm kopīgu 
sociālo un ar vidi saistītu mērķu īstenošanu kā kvalitatīva nodarbinātība, vienlīdzīgas 
iespējas, veselības un vides aizsardzība, vienlaikus ievērojot Eiropas kultūras 
daudzveidību;  aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu īstenota aizsardzības loma, kas 
Eiropai jāpilda šajās jomās, un nepieļaut normatīvu konkurenci starp dalībvalstīm;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gary Titley

Grozījums Nr. 38
4. punkts

4. tā kā sociālā kohēzija ir viena no iekšējā tirgus būtiskajām sastāvdaļām, atgādina, ka ir 
svarīgi palielināt iedzīvotāju uzticību, veicinot tādu dalībvalstīm kopīgu sociālo mērķu 
īstenošanu kā kvalitatīva nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas, invalīdu 
nediskriminēšana un piekļuves nodrošināšana invalīdiem, veselības un vides 
aizsardzība, vienlaikus ievērojot Eiropas kultūras daudzveidību; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai tiktu īstenota aizsardzības loma, kas Eiropai jāpilda šajās jomās, un 
nepieļaut normatīvu konkurenci starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 39
4.a punkts (jauns)

4.a norāda uz to, ka sociālā kohēzija tikai kopā ar patērētāju konsekventu aizsardzību 
radīs labāku izpratni par priekšrocībām, ko pilsoņiem sniedz Eiropas iekšējais 
tirgus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 40
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver, ka ir svarīgi veicināt darba ņēmēju brīvu apriti iekšējā tirgū; atgādina, ka 
darba ņēmēju mobilitāte Eiropas Savienības robežās ir ļoti nozīmīga priekšrocība, 
kas veicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī tā sekmē jauninājumus, kas 
gūti pieredzes apmaiņā, gan arī palielinātas konkurences apstākļos;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 41
5. punkts

5. uzsver, ka labai vienotā tirgus darbībai ir izšķiroša nozīme jauninājumu veicināšanā, 
nodrošinot lielāku konkurenci un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi (kas ir sevišķi svarīgi 
MVU), sekmējot ES sociālo un ar vidi saistīto mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 42
5. punkts

5. uzsver, ka labai iekšējā tirgus darbībai ir izšķiroša nozīme jauninājumu veicināšanā, 
nodrošinot lielāku konkurenci un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi (kas ir sevišķi svarīgi 
MVU); prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt konkrētus pasākumus, lai atbalstītu 
mazo uzņēmumu un amatniecības uzņēmumu jauninājumu potenciālu, īpaši 
nosakot tādus jauninājumu finansējuma instrumentus, kas būtu pielāgoti šo 
uzņēmumu specifikai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 43
6. punkts

6. mudina Komisiju pieņemt globālu stratēģiju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām 
(svītrojums), lai tādējādi atbalstītu jaunradi, veicinātu Eiropas rūpniecības jaudu un 
sekmētu tās izaugsmi;  uzsver, ka ir svarīgi izveidot Kopienas patentu un jurisdikcijas 
sistēmu, kas pēdējā instancē pakļauta Eiropas Kopienu Tiesai; atzīmē Komisijas 
3. aprīļa paziņojumu par patentu sistēmas uzlabošanu Eiropā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 44
6. punkts

6. mudina Komisiju pieņemt globālu stratēģiju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām 
un turpināt nostiprināt šo tiesību aizsardzību, lai tādējādi atbalstītu jaunradi, veicinātu 
Eiropas rūpniecības jaudu un sekmētu tās izaugsmi; uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
Kopienas patentu un augstas kvalitātes, rentablu, jauninājumiem draudzīgu 
jurisdikcijas sistēmu attiecībā uz Eiropas patentiem, kas ievēro EKT kompetenci;
atzīmē Komisijas 3. aprīļa ziņojumu par patentu sistēmas uzlabošanu Eiropā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 45
6.a punkts (jauns)

6.a uzskata, ka efektīva konkurences politika sekmēs patērētāju uzticību, nodrošinot 
pilsoņiem iespēju gūt labumu no lielākas izvēles iespējām, zemākām cenām un 
augstākas kvalitātes, aicina Komisiju izpētīt, kā konkurences politikas pasākumus 
labāk iekļaut plašākā iekšējā tirgus politikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 46
8. punkts

8. uzskata, ka ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai ir ārkārtīgi liela nozīme un to sasniegšana ir iespējama tikai ar 
energoresursu līdzsvarotu kombinēšanu, un ka šiem mērķiem ir nepieciešama tāda 
vienotā tirgus politika, kas veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētiku; atzinīgi 
vērtē 2007. gada Eiropadomes pavasara sanāksmes secinājumus; tomēr pauž nožēlu, 
ka nav pietiekami uzsvērts kodolenerģētikas ieguldījums;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 47
8. punkts

8. uzskata, ka ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai ir ārkārtīgi liela nozīme un ka šiem mērķiem ir nepieciešama tāda vienotā 
tirgus politika, kas veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētiku; atzinīgi vērtē 
2007. gada Eiropadomes pavasara sanāksmes secinājumus; tomēr pauž nožēlu, ka nav 
pietiekami uzsvērts kodolenerģētikas ieguldījums; begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Frühjahrsgipfels; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Wolfgang Bulfon

Grozījums Nr. 48
8. punkts

8. uzskata, ka ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai ir ārkārtīgi liela nozīme un ka šiem mērķiem ir nepieciešama tāda vienotā 
tirgus politika, kas veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētiku; atzinīgi vērtē 
2007. gada Eiropadomes pavasara sanāksmes secinājumus; tomēr pauž nožēlu, ka nav 
pietiekami uzsvērts kodolenerģētikas ieguldījums; begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Frühjahrsgipfels 2007; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 49
8. punkts

8. uzskata, ka ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai ir ārkārtīgi liela nozīme un ka šiem mērķiem ir nepieciešama tāda iekšējā 
tirgus politika, kas veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētiku; atzinīgi vērtē 
2007. gada Eiropadomes pavasara sanāksmes secinājumus; uzsver, ka rakstiskajā 
deklarācijā par zaļas uz ūdeņradi balstītas tautsaimniecības izveidi un trešo 
industriālo revolūciju Eiropā, Parlaments prasīja Eiropas Savienības iestādēm līdz 
2020. gadam sasniegt mērķi–par 20 % paaugstināt enerģētikas efektivitāti, līdz 
2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. līmeni par 30 % samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu izmešus, kā arī  līdz 2020. gadam 33 % elektroenerģijas un 25 % no 
kopējās patērētās enerģijas ražot, izmantojot atjaunīgas enerģijas avotus;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 50
9. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 51
9. punkts

9. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis pirmajā posmā ir noteikt kopējos 
principus attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem un novērst neskaidrības 
vispārējas nozīmes veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo pakalpojumu jomā 
iekšējā tirgū; uzskata, ka spēcīgi un moderni vispārējas nozīmes pakalpojumi ir 
nepieciešami vispārējas nozīmes mērķi sasniegšanai, piemēram, sociālajai un 
teritoriālajai kohēzijai, vides aizsardzībai un kultūras daudzveidībai; atgādina, ka 
atbilstīgi Līgumam, vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi pakļauti tikai 
Līguma noteikumiem, „ja šo noteikumu piemērojums de iure vai de facto netraucē
veikt tiem uzticētos uzdevumus” atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija 2004. gada 
Baltajā grāmatā atzina, ka „vispārēju interešu nozīmes uzdevumu izpilde pretrunu 
gadījumā gūst virsroku pār Līguma noteikumiem”; uzskata, ka ES horizontālais 
tiesiskais pamats būtu vispiemērotākais veids, kā ieviest juridisko noteiktību saistībā 
ar vispārējas nozīmes pakalpojumu kopīgu kritēriju un mērķu izstrādi, piemēram, 
vispārēja pieejamība, teritoriālā un sociālā kohēzija, kvalitāte, nepārtrauktība, 
vienlīdzība, drošība, drošums, patērētāju un lietotāju tiesības, pārskatāmība, pilsoņu 
demokrātiskā līdzdalība un ilgtspējīga attīstība; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 52
9. punkts

9. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis pirmajā posmā ir noteikt kopējos 
principus, atbilstīgi valsts atbalsta un valsts iepirkuma noteikumiem attiecībā uz 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem un novērst neskaidrības vispārējas nozīmes 
veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo pakalpojumu jomā iekšējā tirgū;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 53
10. punkts

10. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par aquis pārskatīšanu saistībā ar patērētājiem;  
secina, ka esošie obligātie saskaņošanas noteikumi, kas iekļauti astoņās direktīvās, uz 
kurām attiecas pārskatīšana, rada tiesisku nedrošību uzņēmumiem un patērētājiem; 
tādēļ, neskarot apspriešanās rezultātu, uzskata, ka jaukta pieeja ar starpnozaru 
instrumentu šķiet vispiemērotākā, lai palielinātu patērētāju uzticību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 54
10.a punkts (jauns)

10.a atgādina, ka tikai 6 % patērētāju izmanto pārrobežu elektronisko preču pārdošanu; 
tāpēc uzsver, ka ir nepieciešams palielināt patērētāju uzticību pārrobežu pirkumiem, 
izbeidzot iekšējā tirgus fragmentāciju digitālajā vidē; šajā nolūkā mudina Komisiju
sniegt atbalstu piemērotam elektroniskās tirdzniecības attīstības pamatam, veidot 
labvēlīgāku tautsaimniecisko vidi, uzlabot tiesību aktu kvalitāti, kā arī stiprināt 
patērētāju tiesības un mazo uzņēmēju situāciju tirgū;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 55
10. punkts

10. uzsver, ka ir nepieciešams stiprināt patērētāju tiesību efektivitāti, lai palielinātu 
patērētāju uzticību pārrobežu pirkumiem; atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par 
patērētāju acquis pārskatīšanu; secina, ka esošie obligātie saskaņošanas noteikumi 
rada tiesisku nedrošību uzņēmumiem un patērētājiem; tādēļ, neskarot apspriešanās 
rezultātu, uzskata, ka jaukta pieeja ar starpnozaru instrumentu šķiet vispiemērotākā, lai 
palielinātu patērētāju uzticību;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 56
10.a punkts (jauns)

10.a uzsver, ka ne patērētāji, ne pakalpojumu sniedzēji vienmēr spēj noteikt, kāda 
tiesiskā sistēma ir piemērojama dažādiem to darbības aspektiem; tāpēc aicina 
Komisiju skaidri definēt mijiedarbību starp starptautisko privāttiesību un iekšējā 
tirgus instrumentiem, lai nebūtu šaubu par gadījumiem, kad jāpiemēro uzņemošās 
vai izcelsmes valsts tiesību akti vai regulējums, un lai nebūtu atšķirību pakalpojumu 
sniedzējiem piemērojamajā atbildības režīmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gary Titley

Grozījums Nr. 57
10.a punkts (jauns)

10.a aicina ieviest standartizāciju visos sektoriālajos līmeņos, lai uzlabotu to pieejamību 
invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un bērniem; uzsver to nozīmi, kas bija 
šim procesam tādās nozarēs kā pilsētu autobusi, lifti, elektroierīces un IKT, 
paplašinot neaizsargāto pilsoņu ieguvumus no iekšējā tirgus, kā arī radot lielāku 
noteiktību un novēršot šķēršļu radīšanu Eiropas Savienības rūpniecībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 58
11. punkts

11. uzsver, ka valsts līgumi ir jāpiešķir taisnīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot valsts 
iepirkuma noteikumus, ka tie var veicināt jauninājumu ieviešanu un tehnoloģiju 
attīstību, kā arī reaģēt uz sociālajām un vides problēmām, tostarp nodrošināt 
piekļuves iespējas invalīdiem; prasa Komisijai, lai tā mudina dalībvalstis sekmēt
MVU piekļuvi valsts līgumiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 59
11. punkts

11. uzsver, ka valsts līgumi ir jāpiešķir taisnīgā un pārredzamā veidā, ievērojot valsts 
iepirkuma noteikumus, ka tie var veicināt arī jauninājumu ieviešanu un tehnoloģiju 
attīstību; aicina Komisiju mudināt dalībvalstis uzlabot MVU  piekļuvi valsts 
iepirkuma līgumiem, kā arī piešķirt līgumus pirms laišanas tirgū, lai uzlabotu 
vienotā tirgus jaunrades spēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 60
12. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 61
12. punkts

12. uzskata, ka preču brīvai apritei ir būtiska nozīme iekšējā tirgus efektivitātē; atgādina, 
ka joprojām saskaņošanas pasākumi neattiecas uz 25 % no Eiropas Savienībā 
saražotajām precēm; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu uzlabot iekšējā tirgus 
darbību šajā jomā; aicina dalībvalstis pilnībā izmantot savstarpēju atzīšanu, lai 
nodrošinātu šīs pamatbrīvības īstenošanai patērētāju un uzņēmumu interesēs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 62
12. punkts (jauns)

12. pauž nožēlu, ka savstarpējās atzīšanas princips, kas ir ļoti nebirokrātisks, atbilst 
subsidiaritātes principam un kura principiālā piemērojamība dalībvalstīs ir 
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priekšnoteikums uzticamai sadarbībai Eiropas Savienībā, netiek pietiekami ievērots un 
piemērots daudzās jomās; uzskata to par apvienotās Eiropas pamatidejas pārkāpumu; 
aicina dalībvalstis veicināt minētā principa pastiprinātu piemērošanu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 63
13. punkts

13. uzskata, ka tādi neformālie tīkli kā Solvit un Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) 
ir svarīgs papildinājums oficiālajiem un tiesiskajiem līdzekļiem, kas ir pieejami 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem; atzinīgi vērtē iniciatīvu izveidot iekšējā tirgus 
informācijas tīklu (IMI); prasa, lai lielāka publicitāte un cilvēku resursi tiktu likti 
lietā šo tīklu pilnīgai efektivitātei;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 64
13. punkts

13. uzskata, ka tādi neformālie tīkli kā Solvit un Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) 
ir svarīgs papildinājums oficiālajiem un tiesiskajiem līdzekļiem, kas ir pieejami 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem; atzinīgi vērtē iniciatīvu izveidot iekšējā tirgus 
informācijas tīklu (); aicina Komisiju uzlabot informācijas stratēģiju, lai pilsoņi un 
uzņēmēji būtu informēti par to, ka šādi informācijas tīkli darbojas; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 65
14. punkts

14. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas samazināt uzņēmumu administratīvo nastu un 
mudina turpināt šādus centienus, lai uzlabotu piekļuvi iekšējam tirgum, nemazinot 
nepieciešamo pilsoņu, patērētāju un darba ņēmēju aizsardzību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 66
15. punkts

15. uzsver, ka saskaņošana un savstarpējā atzīšana ir papildelementi ar savām 
priekšrocībām vienotā tirgus veidošanā, kā arī jāatrod  patiesais  līdzsvars šo metožu 
izmantošanā; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saistībā ar tiesību aktu "preču 
paketi", kurā noteiktas procedūras, lai pilnībā ieviestu savstarpējas atzīšanas principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 67
15. punkts

15. uzsver, ka savstarpēja atzīšana ir svarīgs iekšējā tirgus elements, kas attiecīgos 
gadījumos netraucē tiesību aktu tuvināšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 68
16. punkts

16. tomēr uzsver, ka 21. gadsimta iekšējam tirgum ir jādarbojas saskaņā ar vajadzīgiem un 
proporcionāliem noteikumiem; uzskata, ka lielāka saskaņošana var būt nepieciešama
dažās nozarēs, jo īpaši par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības (tostarp 
maksāšanas līdzekļu) nozarē un fiskālajā jomā; atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību,  lai gan atzīst finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības vietējo raksturu, mudina Komisiju turpmāk attīstīt jau 
pieņemtos vai pieņemamos pasākumus, lai izveidotu tādus iekšējā tirgus 
noteikumus, kuros patērētāji un piegādātāji varētu piedalīties pēc savas izvēles;
uzskata, ka šajā nolūkā jāturpina plašāka iespējamo iniciatīvu testēšana patērētāju 
vidū; mudina Komisiju (svītrojums) turpināt sniegt priekšlikumus attiecībā uz kopēju 
konsolidētu uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 69
16. punkts

16. tomēr uzsver, ka 21. gadsimta iekšējam tirgum ir jādarbojas saskaņā ar vajadzīgiem un 
proporcionāliem noteikumiem; tāpēc uzsver, ka ir jāturpina noteikumu saskaņošana 
pamatnozarēs, piemēram, pakalpojumu nozarē, jo īpaši finanšu mazumtirdzniecības 
pakalpojumu (tostarp maksāšanas līdzekļu) nozarē un fiskālajā jomā;  mudina 
Komisiju attiecībā uz šo pēdējo jautājumu turpināt sniegt priekšlikumus attiecībā uz 
kopēju konsolidētu uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 70
17. punkts

17. uzsver, ka labāks regulējums nenozīmē tikai mazāk regulējuma; mudina Komisiju 
izskatīt jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un integrāciju, un 
konsolidētu un vienkāršotu tiesību aktus; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 71
17. punkts

17. uzsver, ka „labāks” regulējums nenozīmē neizbēgami „mazāku” regulējumu;  mudina 
Komisiju ierosināt jaunus noteikumus, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un 
integrāciju, un konsolidētu un vienkāršotu tiesību aktus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 72
17. punkts

17. uzsver, ka labāks regulējums nenozīmē tikai mazāk regulējuma; neatlaidīgi mudina 
Komisiju ierosināt jaunus noteikumus, kad tie izrādās nepieciešami, lai uzlabotu 
iekšējā tirgus darbību un integrāciju, un konsolidētu un vienkāršotu tiesību aktus;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 73
17.a punkts (jauns)

17.a uzskata, ka Komisijas apspriežu procedūrām jābūt pārskatāmākām un 
mērķtiecīgākām, lai mudinātu visas iesaistītās puses, īpaši MVU, tajās piedalīties;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gary Titley

Grozījums Nr. 74
18. punkts

18. uzskata, ka Komisijas ietekmes izpētei, tostarp sociālās ietekmes izpētei, jābūt 
konsekventākai un tajā jāņem vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi, tostarp neaizsargāto 
patērētāju grupu, piemēram, invalīdu, vecāka gadagājuma cilvēku un bērnu, viedokļi;
tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas ietekmes analīzes novērtējuma padomes izveidi un aicina 
to publiskot padomes atzinumus; aicina Eiropas Parlamentu veikt vairāk ietekmes 
novērtējumu tās priekšlikumu atbalstīšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 75
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Komisiju iekļaut iekšējā tirgus pārbaudi labāka regulējuma mehānismos, ko 
atbalsta Eiropas Parlaments, lai nodrošinātu, ka regulatori vienmēr ņem vērā to 
darbības ietekmi uz iekšējā tirgus četrām brīvībām;  

Or. en
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Grozījumu iesniedza Evelyne Gebhardt

Grozījums Nr. 76
20. punkts

20. piekrīt Komisijas viedoklim, ka kopēja regulēšana un pašregulēšana var būt 
instrumenti, kas dažādās jomās var papildināt normatīvās iniciatīvas, ievērojot 
likumdevēja prerogatīvas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 77
20. punkts

20. piekrīt Komisijas viedoklim, ka kopēja regulēšana un pašregulēšana ir instrumenti, kas 
dažādās jomās var papildināt normatīvās iniciatīvas;  uzsver arī ciešākas sadarbības 
efektivitāti dažās nozarēs, lai attīstītos brīvprātīgas saskaņošanas virzienā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 78
21. punkts

21. uzskata, ka nepietiekama tiesību aktu transponēšana ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem iekšējā tirgus īstenošanā un ka dalībvalstis ir atbildīgas par jauno ES 
tiesību aktu transponēšanas uzlabošanu un īstenošanu;  atzinīgi vērtē to, ka ir 
uzlabojusies transponēšana dalībvalstu tiesību aktos, kā arī Eiropadomes pavasara 
sanāksmes jauno mērķi pakāpeniski samazināt transponēšanas deficītu līdz 1,0 %;  
aicina dalībvalstis izvairīties no  valsts papildu prasību (gold plating) briesmām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 79
21.a punkts (jauns)

21.a uzsver, cik svarīgi ir stiprināt un uzlabot dalībvalstu to atbildīgo iestāžu sadarbību, 
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kuras atbild par iekšējo tirgu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 80
22. punkts

22. izsaka nožēlu, ka dažas dalībvalstis veic pasākumus, lai aizsargātu savu tirgu;
uzsver, ka ir svarīgi iekšējā tirgū nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus;  
uzsver, ka iekšējā tirgus laba darbība Eiropai nodrošina konkurences priekšrocības 
globalizācijas kontekstā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 81
22. punkts

22. uzsver, ka ir svarīgi vienotajā tirgū nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus;  
uzsver, ka iekšējā tirgus laba darbība globalizācijas kontekstā ir Eiropas vērtība ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 82
23. punkts

23. aicina Komisiju iekšpolitikas izstrādē sistemātiski novērtēt un ņemt vērā  līdzīgu 
politiku, kura ieviesta lielākajās Eiropas Savienības partnervalstīs (ASV, Krievija, Ķīna, 
Indija, Brazīlija, Japāna u.c.), lai uzlabotu ES konkurētspēju un novērstu šķēršļus 
globālajai tirdzniecībai;

Or. en



AM\669470LV.doc 25/26 PE 390.449v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 83
25. punkts

25. uzskata, ka ES tautsaimniecība globālajā tautsaimniecībā spēs uzplaukt, ja tā ir 
saskaņā un pat uzlabo ES tirdzniecības partneru spēju ieviest jauninājumus; uzsver, 
ka ES nepieciešami specifiski pasākumi, lai iekšējo tirgu padarītu vēl 
novatoriskāku; tāpēc aicina ES pozicionēt sevi kā subjektu ņemot vērā turpmākās 
tendences globālajā tautsaimniecībā, lai nodrošinātu ES tirdzniecības aizsardzību 
un ilgtspējīgu konkurētspēju; uzskata, ka Transatlantiskais tirgus varētu būt viens 
no piemērotajiem instrumentiem šā mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Grozījums Nr. 84
25. punkts

25. iesaka Komisijai ievērot piesardzību attiecībā uz visām reformām, kas skar ES 
regulējošos aizsardzības noteikumus pret nekontrolētu globalizāciju;  uzsver, ka 
pastāvošie ES tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir efektīvs un būtiski svarīgs 
līdzeklis ilgtspējīgas attīstības un darbavietu nodrošināšanai strauji mainīgajā pasaules 
ekonomikā un ka šis reformu process prasa abpusēju piekāpšanos PTO Dohas sarunu 
kārtas pabeigšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 85
25. punkts

25. atzīmē Komisijas iniciatīvu  uzsākt visaptverošu ES tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu pārskatīšanu; uzsver, ka efektīvi ES tirdzniecības aizsardzības 
instrumenti var būt efektīvs un būtiski svarīgs līdzeklis konkurētspējas, izaugsmes un 
darbavietu nodrošināšanai strauji mainīgajā pasaules ekonomikā; atgādina, ka ES 
vajadzētu turpināt arī noturēt vadošo pozīciju, ko tā parādīja pagātnē, uzlabojot un 
stiprinot disciplīnu PTO līmenī;

Or. en
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