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Grozījums Nr. 1
Bart Staes

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka starptautiskos tirdzniecības 
nolīgumos jāparedz pasākumi svarīgu 
vides un veselības standartu, kā arī 
dzīvnieku veselības aspektu ievērošanai;

1. uzskata, ka visu starptautisko
tirdzniecības nolīgumu neatņemamai 
sastāvdaļai jābūt saistošiem noteikumiem
par svarīgu vides un veselības standartu, kā 
arī dzīvnieku veselības aspektu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumi var veicināt vides un 
cilvēktiesību standartu uzlabojumus, 
nosakot obligātas saistības, ja šādas 
saistības tiek pareizi īstenotas, uzraudzītas 
un īstenotas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Bart Staes

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt vides un veselības 

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt vides un veselības 
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standartu saistošu iekļaušanu divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos;

standartu saistošu iekļaušanu divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos, ko tā pašlaik 
apspriež ar Dienvidkoreju, Peru, 
Kolumbiju, Indiju, ĀKK valstīm, Persijas 
līča padomi un vairākām valstīm, kas 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt vides un veselības 
standartu saistošu iekļaušanu divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos;

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt cilvēktiesību,
vides un veselības standartu saistošu 
iekļaušanu divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos, īpašu uzmanību pievēršot 
darba ņēmēju tiesībām, kā arī bērnu un 
sieviešu aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt vides un veselības 
standartu saistošu iekļaušanu divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos;

2. kategoriski pieprasa, lai Eiropas 
Komisija censtos panākt vides un veselības 
standartu saistošu iekļaušanu divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos, īpašu uzmanību 
pievēršot klimata pārmaiņu standartiem, 
produktu drošībai un patērētāju 
informēšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka pasākumiem un politikai 
klimata pārmaiņu jomā ir arvien vairāk 
kopēja ar starptautisko tirdzniecību, un 
aicina Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju turpināt klimata pārmaiņu 
jautājuma iekļaušanu tās darba 
programmā un šajā saistībā definēt īpašos 
noteikumus un standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bart Staes

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju iesaistīt savus 
partnerus pašreizējās sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN), lai 
atzītu, ka cilvēktiesības un sociālie un 
vides standarti, kas iekļauti nodaļās par 
„Ilgtspējīgu attīstību”, ir BTN 
neatņemama sastāvdaļa un uz tiem 
vienlīdz attiecināmas kā BTN strīdu, tā arī 
komercstrīdu izšķiršanas procedūras; 
sagaida, ka Komisija nepiekritīs nekādam 
BTN tekstam, kurā nebūs iekļauta šajā 
ziņā juridiski saistoša klauzula;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Bart Staes

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, cik svarīgs pašlaik 
apspriestajos BTN ir saistošais noteikums, 
kas kavē ieguldījumu veicināšanu, 
atvieglojot vietējos tiesību aktus vides vai 
darba, vai arodveselības un drošības 
jomā; aicina Komisiju pārliecināties, ka 
ne no viena šāda noteikuma nevar 
atteikties vai citādi atkāpties, ja ir 
mudinājums izveidot, iegādāties, 
paplašināt vai paturēt tās teritorijā kāda 
investora ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Bart Staes

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai jāpārrauga saistību 
ievērošanas īstenošana šajā jomā;

3. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai jāpārrauga saistību 
ievērošanas īstenošana šajā jomā; 
pirmkārt, aicina Komisiju pārliecināt 
PTO dalībniekus atzīt, ka ILO 
delegācijām un daudzpusējo vides 
nolīgumu sekretariātiem ir pilntiesīgs 
novērotāja statuss PTO procedūrās un 
piešķirtas tiesības sniegt savu atzinumu 
pirms PTO noteikumu maiņas un pirms 
jebkāda PTO strīdu izšķiršanas 
organizācijas galīgā sprieduma;

Or. en



AM\810845LV.doc 7/13 PE440.039v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 10
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai jāpārrauga saistību 
ievērošanas īstenošana šajā jomā;

3. uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai jāpārrauga saistību 
ievērošanas īstenošana šajā jomā, un 
uzstāj, lai Komisija kā Eiropas Savienības 
pārstāve Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā būtu cieši iesaistīta šajā 
uzraudzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Thomas Ulmer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. noraida vides un veselības standartu 
saskaņošanu;

4. noraida vides un veselības standartu 
saskaņošanu pasaules mērogā;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. noraida vides un veselības standartu 
saskaņošanu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. noraida vides un veselības standartu 
saskaņošanu;

4. aicina saskaņot vides standartus un 
veselības prasības kā galveno mērķi, kas 
jāpanāk pasaules mērogā, un uzstāj uz 
nepieciešamību izstrādāt un uzlabot šādus 
standartus reģionālajā mērogā, īstenojot 
starptautiskās tirdzniecības nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka vides, sociālo un veselības 
standartu ievērošanai jābūt starptautiskās 
tirdzniecības sarunu priekšnosacījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Thomas Ulmer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. iestājas par preferenču piešķiršanu 
pārejas ekonomikas valstīm;

6. iestājas par preferenču piešķiršanu 
pārejas ekonomikas valstīm; pārejas 
ekonomikas valstis ir valstis, kurām vairs 
nepiemīt visas raksturīgās jaunattīstības 
valstu pazīmes un attiecībā uz kurām var 
pieņemt, ka šo valstu ekonomiskās 
attīstības dinamika tām paredzamā laikā 



AM\810845LV.doc 9/13 PE440.039v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

ļauj pārvarēt jaunattīstības valstij 
raksturīgās strukturālās pazīmes;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. iestājas par preferenču piešķiršanu 
pārejas ekonomikas valstīm;

6. iestājas par preferenču piešķiršanu 
jaunattīstības valstīm, ja tās uzskatāmi 
parāda apņemšanos ievērot Eiropas 
sociālos, vides un veselības standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. konstatē, ka turpmākos tirdzniecības 
nolīgumus varētu apspriest, ņemot vērā 
pašreizējo finanšu krīzi; uzskata, ka tas 
nedrīkst izraisīt situāciju, ka tiek atstāti 
novārtā sociālie un vides standarti, lai 
īstenotu citus mērķus;

8. konstatē, ka turpmākos tirdzniecības 
nolīgumus varētu apspriest, ņemot vērā 
pašreizējo finanšu krīzi; uzskata, ka tas 
nedrīkst izraisīt situāciju, ka tiek atstāti 
novārtā sociālie un vides standarti, īpašu 
uzmanību pievēršot siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai, lai īstenotu citus 
mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst, ka ES augstie vides aizsardzības 
un darba tiesību standarti var radīt 
neizdevīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem, konkurējot ar to 
trešo valstu produktiem un 
pakalpojumiem, kurās šādi standarti ir 
zemāki; uzskata, ka minēto standartu 
uzlabošana un pastiprināšana trešās 
valstīs, piemērojot ar starptautiskās 
tirdzniecības nolīgumiem saistītus 
nosacījumus, radītu godīgāku konkurenci 
Eiropas uzņēmumiem un vienlaikus arī 
uzlabotu vides aizsardzību un 
cilvēktiesības, sociālās un darba tiesības 
attiecīgajās trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai un tās dalībvalstīm būtu 
jāvienojas par atvērta globālā tirgus 
izveidi tirdzniecībai ar ekoloģiskām 
precēm, pakalpojumiem un tehnoloģijām, 
lai tādējādi stiprinātu starptautisko 
tirdzniecību un ļautu videi nekaitīgām 
tehnoloģijām un ieguldījumiem būt 
pasaules ekonomikas brīvā apritē;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina, lai Komisija uzstāj uz 
ekoloģisko preču un pakalpojumu 
nolīguma noslēgšanu kā daļu no Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas Dohas sarunu 
kārtas ar mērķi liberalizēt galveno 
klimatam labvēlīgo tehnoloģiju 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa, lai Komisija veiktu tirdzniecības 
nolīgumu regulārus novērtējumus; turklāt 
jāpievērš uzmanība tam, lai notiktu 
sadarbība ar arodbiedrībām un 
nevalstiskām organizācijām, nodrošinot 
vides, veselības un sociālo standartu 
ievērošanu;

9. prasa, lai Komisija veiktu tirdzniecības 
nolīgumu regulārus novērtējumus; turklāt 
jāpievērš uzmanība tam, lai notiktu 
sadarbība ar vietējām un starptautiskajām 
reglamentējošām iestādēm, arodbiedrībām 
un nevalstiskām organizācijām, nodrošinot 
vides, veselības un sociālo standartu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa, lai Komisija veiktu tirdzniecības 
nolīgumu regulārus novērtējumus; turklāt 
jāpievērš uzmanība tam, lai notiktu
sadarbība ar arodbiedrībām un 
nevalstiskām organizācijām, nodrošinot 
vides, veselības un sociālo standartu 
ievērošanu;

9. prasa, lai Komisija veiktu tirdzniecības 
nolīgumu regulārus novērtējumus un par 
šiem novērtējumiem regulāri sniegtu 
jaunāko informāciju un paziņotu 
Parlamentam, arī garantējot, ka notiek
sadarbība ar arodbiedrībām un 
nevalstiskām organizācijām, nodrošinot 
vides, veselības un sociālo standartu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka tirdzniecības joma un 
cilvēktiesību, kā arī sociālo un vides 
standartu ievērošana ir svarīgs aspekts 
miera un labklājības nodrošināšanā 
pasaulē, bet to nevar uzskatīt par visu 
problēmu risinājumu starp visām pasaules 
valstīm;

10. uzsver, ka tirdzniecības joma un 
cilvēktiesību, kā arī sociālo un vides 
standartu ievērošana ir svarīgs aspekts 
miera un labklājības nodrošināšanā 
pasaulē, bet to nevar uzskatīt par visu 
problēmu risinājumu starp visām pasaules 
valstīm; tomēr atzīmē, ka politiskās 
situācijas bezizeju var pārvarēt, kā 
konfliktu risināšanas veidu izmantojot 
tirdzniecības attiecību stiprināšanu un 
kopēju interešu definēšanas 
nodrošinājumu, jo īpaši vides aizsardzības 
jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka tirdzniecības joma un 
cilvēktiesību, kā arī sociālo un vides 
standartu ievērošana ir svarīgs aspekts 
miera un labklājības nodrošināšanā 
pasaulē, bet to nevar uzskatīt par visu 
problēmu risinājumu starp visām 
pasaules valstīm;

10. uzsver, ka tirdzniecības joma un 
cilvēktiesību, kā arī sociālo un vides 
standartu ievērošana ir svarīgs aspekts 
miera un labklājības nodrošināšanā 
pasaulē;

Or. en


