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Grozījums Nr. 1
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz mazumtirdzniecības nozares 
nozīmi, kurā strādā gandrīz 15 % gan 
kvalificētu, gan nekvalificētu nodarbināto 
no kopējā ES nodarbināto skaita, un it 
sevišķi uz šīs nozares nozīmi jauniešiem; 
atzīmē arī to, ka 29 % visu ES uzņēmumu, 
tostarp ļoti liela daļa MVU, ir iesaistīti šajā 
nozarē;

1. norāda uz mazumtirdzniecības nozares 
nozīmi, kurā strādā gandrīz 15 % gan 
kvalificētu, gan nekvalificētu nodarbināto 
no kopējā ES nodarbināto skaita, un it 
sevišķi uz šīs nozares nozīmi jauniešiem; 
atzīst Komisijas pieeju, kuras pamatā ir 
uzskats, ka mobilitātes veicināšana varētu 
sekmēt nozares izaugsmi, tomēr uzsver, ka 
iekārtošanos darbā ārvalstīs nedrīkst 
uzskatīt par krīzes pārvarēšanas veidu; 
atzīmē arī to, ka 29 % visu ES uzņēmumu, 
tostarp ļoti liela daļa MVU, ir iesaistīti šajā 
nozarē;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz mazumtirdzniecības nozares 
nozīmi, kurā strādā gandrīz 15 % gan 
kvalificētu, gan nekvalificētu nodarbināto 
no kopējā ES nodarbināto skaita, un it 
sevišķi uz šīs nozares nozīmi jauniešiem; 
atzīmē arī to, ka 29 % visu ES uzņēmumu, 
tostarp ļoti liela daļa MVU, ir iesaistīti šajā 
nozarē;

1. norāda uz mazumtirdzniecības nozares 
nozīmi, kurā strādā gandrīz 15 % gan 
kvalificētu, gan nekvalificētu nodarbināto 
no kopējā ES nodarbināto skaita, un it 
sevišķi uz šīs nozares nozīmi jauniešiem; 
atzīmē arī to, ka 29 % visu ES uzņēmumu, 
tostarp ļoti liela daļa MVU, ir iesaistīti šajā 
nozarē; tāpēc uzskata, ka jāīsteno 
praktiskāki pasākumi, lai atbalstītu un 
veicinātu kvalitatīvu nodarbinātību 
nozarē;

Or. it
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Grozījums Nr. 3
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka mazumtirgotāji piedāvā 
dažādus un modernus preču un 
pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas 
veidus, tādējādi paplašinot patērētāju 
izvēli un nodrošinot elastīgas 
nodarbinātības iespējas, jo īpaši 
jauniešiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir nepieciešams vienots, 
saskaņots rīcības plāns, izmantojot kuru,
varētu efektīvi koordinēt dažādas politikas 
jomas, lai vienlīdz uzlabotu 
mazumtirdzniecības nozares sniegumu 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā 
saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem, pievēršot uzmanību augstas 
kvalitātes un ilgtspējīgas nodarbinātības 
saglabāšanai un radīšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Andrea Cozzolino
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ekonomikas lejupslīdes dēļ 
nodarbināto (tostarp lielu mazumtirgotāju 
nodarbināto) skaits šajā nozarē ir būtiski 
samazinājies un ka darba devējiem šajā 
nozarē biežāk nekā jebkad agrāk ir nācies 
saīsināt darbinieku darba laiku; konstatē, 
ka daži starpvalstu uzņēmumi, kas 
joprojām bija ienesīgi, aizbildinoties ar 
krīzi, pieņēmuši darbā mazāk darbinieku 
nekā agrāk, palielinājuši darba slodzi, 
izmantojuši algu subsīdiju shēmas un 
saīsinājuši darba laiku;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāka gadagājuma strādājošo un invalīdu 
vidū, kā arī apsvērtu vajadzību bieži 
papildināt prasmes, lai darbinieki varētu 
veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no 
inovācijas;

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, īpašu uzmanību pievēršot 
valstīm, kurās ir augsts jauniešu bezdarba 
līmenis, lai sekmētu nodarbinātību, jo īpaši 
jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, vecāku
strādājošo un invalīdu vidū, kā arī apsvērtu 
vajadzību bieži papildināt prasmes, lai 
darbinieki varētu veikt jaunus uzdevumus, 
kas izriet no inovācijas, un labāk 
apmierināt darba tirgus vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Karima Delli
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāka gadagājuma strādājošo un invalīdu 
vidū, kā arī apsvērtu vajadzību bieži
papildināt prasmes, lai darbinieki varētu 
veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no 
inovācijas;

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, rūpīgi apsverot iespēju 
uzlabot darba apstākļus, lai sekmētu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši jauniešiem, 
ilgstošiem bezdarbniekiem, vecākiem
strādājošajiem un invalīdiem, kā arī 
apsvērtu vajadzību papildināt prasmes
mūžizglītības sistēmā, lai darbinieki varētu 
veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no 
inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāka gadagājuma strādājošo un invalīdu 
vidū, kā arī apsvērtu vajadzību bieži 
papildināt prasmes, lai darbinieki varētu 
veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no 
inovācijas;

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāku strādājošo un invalīdu vidū, kā arī 
apsvērtu vajadzību bieži papildināt 
prasmes, lai darbinieki varētu veikt jaunus 
uzdevumus, kas izriet no inovācijas; šajā 
saistībā uzsver arī to, ka darba devēji ir 
atbildīgi par darbinieku pastāvīgu 
sagatavošanu pārmaiņām un inovācijām 
nozarē;

Or. de
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Grozījums Nr. 9
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāka gadagājuma strādājošo un invalīdu 
vidū, kā arī apsvērtu vajadzību bieži 
papildināt prasmes, lai darbinieki varētu 
veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no 
inovācijas;

2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt 
darbaspēku prasmju un 
mazumtirdzniecības nozares prasību 
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, 
vecāku strādājošo un invalīdu vidū, kā arī 
apsvērtu vajadzību bieži papildināt 
prasmes, lai darbinieki varētu veikt gan 
jaunus uzdevumus, kas izriet no inovācijas, 
gan tradicionālus darbus, kuros strādā
pārāk maz cilvēku;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ņemot to vērā, un lai efektīvi novērstu 
prasmju neatbilstību mazumtirdzniecības 
nozares prasībām, skaidri jānosaka šīs 
nozares kvalitātes un kvantitātes prasības, 
aktīvi iesaistot visas ieinteresētās 
personas, tostarp sociālos partnerus un 
uzņēmumu sektoru;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka mazumtirdzniecības 
nozarē algas parasti ir mazākas nekā 
vidēji citās nozarēs, tāpēc šajā nozarē 
trūkst prasmju, jo zemo algu dēļ augsti 
kvalificēti darba ņēmēji nevēlas turpināt 
strādāt šajā tirdzniecības nozarē un 
neuzskata to par nozari, kurā varētu 
veidot karjeru; tāpēc iesaka dalībvalstīm 
un uzņēmumiem, to vienmēr saskaņojot 
ar sociālajiem partneriem, pieņemt tādu 
algu likmi šajā nozarē, kas darbiniekiem 
nodrošinātu pienācīgu iztiku;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž nožēlu par to, ka vairākums
darbinieku šajā nozarē ir jauni, turklāt 
personāls tiek ātri nomainīts; tas liecina 
par tendenci pieņemt darbā jauniešus par 
mazām izmaksām, slēdzot elastīgus 
līgumus, un pēc tam, kad jaunieši kļuvuši 
nedaudz vecāki, tos nomainīt, kā arī 
nomainīt darbiniekus, ar kuriem noslēgti 
līgumi uz ilgāku laiku un par lielākām 
izmaksām; aicina dalībvalstis pieņemt 
plānus, kas nodrošinātu pamudinājumus 
apmācīt un pārkvalificēt vecākus darba
ņēmējus; uzskata, ka ir steidzami 
jāatbalsta šī nozare, lai nodrošinātu 
ilgstošu un pienācīgu nodarbinātību;

Or. it
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Grozījums Nr. 13
Emer Costello

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver nepieciešamību plašāk izmantot 
ES līmenī pastāvošos instrumentus, lai 
atbalstītu strukturētas partnerattiecības 
starp prasmju sniedzējiem un 
uzņēmumiem, tostarp saskaņā ar nozaru 
prasmju apvienības programmu „Erasmus 
visiem”; mudina attīstīt tādas partnerības 
skolu un uzņēmumu starpā kā duālā 
apmācības sistēma, kura ir paredzēta 
mācekļiem un kuru atbalsta Eiropas 
Māceklību alianse;

3. uzsver nepieciešamību plašāk izmantot 
ES līmenī pastāvošos un paredzētos 
instrumentus, lai atbalstītu strukturētas 
partnerattiecības starp prasmju sniedzējiem 
un uzņēmumiem, tostarp nozaru prasmju 
apvienības saskaņā ar programmu 
„Erasmus visiem” un Eiropas jaunatnes 
garantiju; mudina attīstīt tādas partnerības 
skolu un uzņēmumu starpā kā duālā 
apmācības sistēma, kura ir paredzēta 
māceklībai un kuru atbalsta Eiropas 
Māceklību alianse;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka nozarei ir raksturīgs 
ievērojams elastīgums — tajā tiek noslēgti 
terminēti līgumi vai tiek izmantoti 
pagaidu darba ņēmēji pat ikdienas darba 
veikšanai, jāstrādā arī valsts svētkos un 
svētdienās, kā arī naktīs un vakaros, kas 
nopietni ietekmē darba ņēmēju veselību 
un sabiedrisko dzīvi;
aicina dalībvalstis pieņemt stingrus 
tiesību aktus par darba laiku svētdienās 
un vakaros mazumtirdzniecības nozarē, 
lai uzlabotu darba ņēmēju darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un nodrošinātu 
MVU dzīvotspēju nozarē;
vai arī aicina dalībvalstis un sociālos 
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partnerus uzskatīt darbu svētdienās par 
vienmēr brīvprātīgu darbu, kas ir 
pienācīgi apmaksāts, par kuru tiek 
piešķirts attiecīgs atpūtas laiks un kas ir 
ierobežots gada laikā, izņemot gadījumus, 
kad tam ir pietiekams pamatojums;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina sociālos partnerus izmantot par 
paraugu daudzās uzņēmumu iekšējās 
vienošanās, kas ir veicinājušas pašu 
pārvaldītu darba grafiku izmantošanu, lai 
darbinieki varētu plānot virsstundas vai 
papildu darba stundas nedēļu iepriekš, 
nevis tiktu norīkoti veikt šādu darbu 
nekavējoties, un lai tie personisku iemeslu 
dēļ varētu izvēlēties strādāt preču 
tirdzniecības vietās, kurās tie parasti 
nestrādā;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām 
tirgus vajadzībām un veicina videi 
nekaitīgas darbības;

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām 
tirgus vajadzībām, lai palielinātu ES 
mazumtirdzniecības nozares 
konkurētspēju, samazinātu cenas 
patērētājiem, uzlabotu pakalpojumu 
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kvalitāti un radītu jaunas darba iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām 
tirgus vajadzībām un veicina videi 
nekaitīgas darbības;

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt MVU,
jo īpaši inovatīvus MVU, kuri pievēršas 
jaunajām tirgus vajadzībām un veicina 
videi nekaitīgas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām 
tirgus vajadzībām un veicina videi 
nekaitīgas darbības;

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, jo īpaši sociālās 
ekonomikas jomas MVU, kuri pievēršas 
jaunajām tirgus vajadzībām, pieaugošajām 
sociālajām vajadzībām un veicina videi 
nekaitīgas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām 
tirgus vajadzībām un veicina videi 
nekaitīgas darbības;

4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt 
inovatīvus MVU un kooperatīvus, kuri 
pievēršas jaunajām tirgus vajadzībām un 
veicina videi nekaitīgas un sociāli 
atbildīgas darbības;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē nozīmīgas jaunas tendences, 
kuras palielina mazumtirdzniecības 
pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti,
un veicina atbalstīt šādu attīstību, tostarp 
saistībā ar tiešsaistes vienoto tirgu; aicina 
sniegt papildu atbalstu nelieliem 
mazumtirgotājiem, jo parasti viņi nav tik 
spējīgi sekot līdzi tehnoloģiju izmaiņām;

5. atzīmē nozīmīgas jaunas tendences, 
kuras palielina mazumtirdzniecības 
pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti,
un mudina atbalstīt šādu attīstību, tostarp 
saistībā ar tiešsaistes vienoto tirgu, jo īpaši 
tā pārrobežu attīstību; aicina sniegt 
papildu atbalstu nelieliem 
mazumtirgotājiem, jo parasti viņi nav tik 
spējīgi sekot līdzi tehnoloģiju izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka lieli mazumtirgotāji ir 
guvuši lielāko labumu uz mazo 
uzņēmumu un mikrouzņēmumu rēķina, jo 
tie spēj gūt apjomradītus ietaupījumus, 
palielināt ražīgumu un piedāvāt zemākas 
cenas; konstatē, ka tas rada bažas 
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attiecībā uz sociālo un vietējo kohēziju, jo 
mazie veikali izzūd no pilsētu centriem, 
mazākām apdzīvotām vietām un lauku 
teritorijām un tiek pārvietoti uz citpilsētas 
tirdzniecības centriem, un tāpēc īpaši 
vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar 
invaliditāti ir grūti piekļūt pirmās 
nepieciešamības precēm; konstatē, ka 
tāpēc ir zudušas daudzas nelielo 
mazumtirgotāju nodrošinātas darbavietas; 
aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt 
ieguldījumus un pamudinājumus MVU 
atbalstam šajā nozarē un pieņemt stingrus 
tiesību aktus par darba laiku, lai 
nodrošinātu godīgu konkurenci;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīmē, ka nedeklarēta nodarbinātība 
darbiniekiem ir nopietna problēma 
mazumtirdzniecības nozarē, kas rada lielus 
sociālos riskus un samazina viņu 
ienākumus, jo netiek segtas viņu veselības 
aprūpes izmaksas un viņi nesaņem sociālos 
pabalstus, kā arī aicina pienācīgi īstenot 
spēkā esošos tiesību aktus darba un sociālo 
tiesību jomā; atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu iesaistīties dialogā ar 
ieinteresētajām pusēm mazumtirdzniecības 
nozarē saskaņā ar Eiropas platformu 
nedeklarētas nodarbinātības apkarošanai, 
lai novērtētu neoficiālās ekonomikas 
ietekmi uz darba apstākļiem un noteiktu ES 
pieeju cīņai pret to.

6. atzīmē, ka nedeklarēta nodarbinātība 
darbiniekiem ir nopietna problēma 
mazumtirdzniecības nozarē, kas rada lielus 
sociālos riskus un samazina viņu 
ienākumus, jo netiek segtas viņu veselības 
aprūpes izmaksas un viņi nesaņem sociālos 
pabalstus, nelabvēlīgi ietekmē dalībvalstu 
ekonomiku un Eiropas sociālā modeļa 
finansiālo dzīvotspēju, kā arī sociālo 
pabalstu un sabiedrisko pakalpojumu 
finansēšanu un sadali; ar bažām konstatē, 
ka daudzās dalībvalstīs nodarbinātības 
iestāžu darbinieku skaits nav pietiekams; 
aicina pienācīgi īstenot spēkā esošos 
tiesību aktus darba un sociālo tiesību jomā
un biežāk veikt darba inspekcijas; atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu iesaistīties 
dialogā ar ieinteresētajām personām
mazumtirdzniecības nozarē saskaņā ar 
Eiropas platformu nedeklarētas 
nodarbinātības apkarošanai, lai novērtētu 
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neoficiālās ekonomikas ietekmi uz darba 
apstākļiem un noteiktu ES pieeju cīņai pret 
to.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīmē, ka nedeklarēta nodarbinātība 
darbiniekiem ir nopietna problēma 
mazumtirdzniecības nozarē, kas rada lielus 
sociālos riskus un samazina viņu 
ienākumus, jo netiek segtas viņu veselības 
aprūpes izmaksas un viņi nesaņem sociālos 
pabalstus, kā arī aicina pienācīgi īstenot 
spēkā esošos tiesību aktus darba un sociālo 
tiesību jomā; atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu iesaistīties dialogā ar 
ieinteresētajām pusēm mazumtirdzniecības 
nozarē saskaņā ar Eiropas platformu 
nedeklarētas nodarbinātības apkarošanai, 
lai novērtētu neoficiālās ekonomikas 
ietekmi uz darba apstākļiem un noteiktu ES 
pieeju cīņai pret to.

6. atzīmē, ka nedeklarēta nodarbinātība 
darbiniekiem ir nopietna problēma 
mazumtirdzniecības nozarē, kas rada lielus 
sociālos riskus un samazina viņu 
ienākumus, jo netiek segtas viņu veselības 
aprūpes izmaksas un viņi nesaņem sociālos 
pabalstus, kā arī aicina pienācīgi īstenot 
spēkā esošos tiesību aktus darba un sociālo 
tiesību jomā; atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu iesaistīties dialogā ar 
ieinteresētajām personām
mazumtirdzniecības nozarē saskaņā ar 
Eiropas platformu nedeklarētas 
nodarbinātības apkarošanai, lai novērtētu 
neoficiālās ekonomikas ietekmi uz darba 
apstākļiem un noteiktu ES pieeju cīņai pret 
to; uzskata, ka no darba devēju 
asociācijām būtu vēlams izslēgt darba 
devējus, kas nodarbina nedeklarētus 
darbiniekus;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā 
pausto aicinājumu garantēt drošību 
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darbavietā, izveidojot intelektuālas 
noliktavas, kas samazina smagu kravu 
pārvietošanas radīto negadījumu risku 
nozarē, kura ir viena no bīstamākajām jo 
īpaši tāpēc, ka tās darbiniekiem rodas 
balsta un kustību aparāta slimības 
nepareizu pozu dēļ un ar darbu saistīts
stress; attiecībā uz pēdējo minēto aspektu 
aicina Komisiju atkārtoti iesniegt 
direktīvas priekšlikumu, kura izskatīšana 
pirms kāda laika tika pārtraukta;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
6. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2) pauž nožēlu par to, ka — lai gan tā 
uzskata komercpilnvarošanu par 
lietderīgu izaugsmes un darbavietu 
radīšanas līdzekli nozarē — dažos 
gadījumos komercpilnvarnieka 
uzņēmumā spēkā esošie korporatīvie 
līgumi nav tikuši piemēroti 
komercpilnvarnieka uzņēmuma 
darbiniekiem;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
6. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3) uzskata, ka sociālais dialogs 
mazumtirdzniecības nozarē ir sasniedzis 
apmierinošu līmeni, un tāpēc atzinīgi 
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vērtē Komisijas lēmumu izveidot 
pastāvīgu grupu mazumtirdzniecības 
konkurētspējas jautājumos, iesaistot ES 
dalībvalstis un attiecīgās ieinteresētās 
personas;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
6. punkts – 4. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4) pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
paziņojumā nav minēts sociālais 
dempings, kas izpaužas šajā nozarē un 
kas mudina dažus starpvalstu uzņēmumus 
veikt ieguldījumus valstīs, kurās tiek radīti 
šķēršļi biedrošanās brīvībai un tiesībām 
uz koplīguma slēgšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka tiesību aktu pamatā 
mazumtirdzniecības tirgus jomā vajadzētu 
būt pilnīgākiem pierādījumiem, jo īpaši 
attiecībā uz vajadzību pienācīgi pārbaudīt 
un izprast tiesību aktu ietekmi uz 
mazajiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Milan Cabrnoch
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Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina rīkoties ES un valsts līmenī, lai 
novērstu jebkādus nevajadzīgus 
normatīvos ierobežojumus un 
administratīvos šķēršļus, kas varētu 
ierobežot izaugsmi, inovāciju un 
darbavietu radīšanu šajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emer Costello

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a tā kā 2010. gadā 8,7 % Eiropas 
iedzīvotāju nevarēja piekļūt pietiekami 
daudziem un kvalitatīviem pārtikas 
produktiem, uzsver, cik svarīga ir ES 
politika, kas atbalsta piekļuvi pārtikas 
produktu mazumtirdzniecības vietām, 
kuras nodrošina augstas kvalitātes 
pārtikas produktus par pieņemamām 
cenām, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos, 
un kas atbalsta pienācīgu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver mazo un vidējo mazumtirgotāju 
nozīmi pilsētu un ciematu centru 
spēcināšanā, dažādošanā un dzīvīguma 
nodrošināšanā, tirdzniecības vietu 
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nodrošināšanā tuvākajā apkārtnē, 
piemēram, vecākiem cilvēkiem, un 
nodarbinātības veicināšanā lauku 
teritorijās;

Or. en


