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Grozījums Nr. 1
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā iekšējā tirgus efektīva darbība ir 
obligāts priekšnoteikums stabilas un 
inovatīvas ekonomiskās vides izveidei, 
kurā patērētāji var brīvi tērēt un 
uzņēmumi — radīt jaunas darbavietas;

A. tā kā iekšējā tirgus efektīva darbība ir 
obligāts priekšnoteikums stabilas un 
inovatīvas ekonomiskās vides izveidei, 
kurā patērētāji par viszemākajām cenām 
var iegādāties augstas kvalitātes preces un 
pakalpojumus un uzņēmumi var radīt 
jaunas darbavietas;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Parlaments atzinīgi vērtē iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojuma publicēšanu, 
jo tas palīdz samazināt netransponēto 
tiesību aktu īpatsvaru;

G. tā kā iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojuma publicēšana var palīdzēt
samazināt netransponēto tiesību aktu 
īpatsvaru, tomēr ir nepieciešama vairāk uz 
kvalitāti balstīta pieeja ar mērķi aiz 
skaitļiem identificēt šīs netransponētības 
iemeslus;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumam un patēriņa tirgus rezultātu 

H. tā kā — lai gan iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumam un patēriņa tirgus rezultātu 
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apkopojumam ir vienāds mērķis — uzlabot 
iekšējā tirgus darbību;

apkopojumam izmanto atšķirīgu 
metodoloģiju ar atšķirīgu darbības jomu 
un rādītāju kopumu — tiem abiem ir 
vienāds vispārējais mērķis — uzlabot 
iekšējā tirgus darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ma. tā kā pastāvīgi konstatētie 
netransponētības vai nepareizas 
transponēšanas gadījumi ne vienmēr ir 
saistīti ar dalībvalstu neizdarību, bet tiem 
par iemeslu var būt neskaidrības vai 
nekonsekvence Eiropas tiesību aktos, un 
tā kā tādēļ būtu vēlams, lai šis rezultātu 
apkopojums būtu ne tikai līdzeklis 
spiediena izdarīšanai uz dalībvalstīm, bet 
arī instruments dialoga veidošanai, kas 
varētu palīdzēt izprast dalībvalstu grūtības 
tiesību aktu transponēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā, paturot prātā vispārējo pāreju no 
iekšējā tirgus tiesību aktu izstrādes uz to 
īstenošanu, iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumam vajadzētu regulāri 
nodrošināt sīkāku informāciju par iekšējā 

O. tā kā, paturot prātā vispārējo pāreju no 
iekšējā tirgus tiesību aktu izstrādes uz to 
īstenošanu, iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumam vajadzētu regulāri 
nodrošināt sīkāku informāciju par iekšējā 
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tirgus tiesību aktu piemērošanu un izpildi, 
tostarp rādītājus, kas raksturo atsevišķo 
tirgu faktisko atvērtību, tādējādi ļaujot 
labāk izsekot līdzi darbības rezultātiem un 
tendencēm;

tirgus tiesību aktu piemērošanu un izpildi, 
tostarp objektīvus rādītājus, kas raksturo 
iekšējā tirgus darbību, ļaujot labāk izsekot 
līdzi darbības rezultātiem un tendencēm;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Róża Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
Oa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Oa. tā kā Eiropas Parlamenta deputātiem 
vajadzētu informēt savus vēlētājus par tos 
ietekmējošo iekšējā tirgus tiesību aktu 
īstenošanu un veidiem, kā viņi var 
izmantot savas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
Oa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Oa. tā kā Eiropas Parlamenta Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
ar patstāvīgo ziņojumu, pētījumu, 
semināru un uzklausīšanu palīdzību ir 
sniegusi noderīgu ieskatu svarīgāko 
iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošanā, 
transponēšanā un izpildē un turpinās šo 
darbu arī nākotnē;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž cerību, ka Komisija un dalībvalstis 
cieši sadarbosies un uzņemsies kopīgu 
atbildību par iekšējā tirgus potenciāla 
pilnīgu izmantošanu; aicina Komisiju 
izmantot visas savas pilnvaras, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus noteikumu 
efektīvu piemērošanu, tostarp efektīvu 
tirgus uzraudzību, saskaņošanu, tiesību 
aktu turpmāku vienkāršošanu un citus 
instrumentus, lai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem samazinātu administratīvo 
slogu;

2. mudina dalībvalstis cieši sadarboties ar 
Komisiju un citai ar citu un uzņemties 
savu daļu atbildības par iekšējā tirgus 
potenciāla pilnīgu izmantošanu; aicina 
Komisiju izmantot visas savas pilnvaras, 
lai nodrošinātu iekšējā tirgus noteikumu 
efektīvu piemērošanu, tostarp efektīvu 
tirgus uzraudzību, saskaņošanu, tiesību 
aktu turpmāku vienkāršošanu un citus 
instrumentus, lai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem samazinātu administratīvo 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka ir svarīgi rīkoties agrīnākā 
posmā, lai samazinātu netransponēšanas 
risku, un ka Komisijai vajadzētu vairāk 
atbalstīt dalībvalstis visā transponēšanai 
paredzētajā laikposmā; uzskata, ka šajā 
nolūkā vajadzētu veidot dialogu un it īpaši 
pastiprināt informācijas apmaiņu ar 
mērķi jau iepriekš noteikt iespējamās 
problēmas un rast tām risinājumus pirms 
transponēšanas laikposma beigām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 10
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. it īpaši atbalsta domu par dalībvalstu 
parlamentu un citu iesaistīto personu ciešu 
iesaistīšanos sarunās un transponēšanas 
procesā;

3. it īpaši atbalsta domu par dalībvalstu 
parlamentu un citu iesaistīto personu, 
piemēram, sociālo partneru, ciešu 
iesaistīšanos sarunās un transponēšanas 
procesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. it īpaši atbalsta domu par dalībvalstu 
parlamentu un citu iesaistīto personu ciešu 
iesaistīšanos sarunās un transponēšanas 
procesā;

3. it īpaši atbalsta domu par dalībvalstu 
parlamentu un citu iesaistīto personu, 
tostarp sociālo partneru, ciešu sadarbību 
un iesaistīšanos gan sarunās, gan
transponēšanas procesā;

Or. el

Grozījums Nr. 12
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a tā kā pareiza direktīvu transponēšana 
un īstenošana dalībvalstu līmenī ir 
pamatnosacījumi iekšējā tirgus efektīvai 
darbībai, konkurencei un ekonomikas un 
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sociālajai stabilitātei ES, uzsver to, cik 
liela nozīme ir dalībvalstu parlamentu un 
Eiropas Parlamenta atklātam dialogam 
un ciešākai sadarbībai, lai turpinātu 
diskusiju par problēmām, ar ko 
dalībvalstīm nākas saskarties 
transponēšanas procesā, un šo problēmu 
sīkāku izskatīšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 13
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina Komisiju organizēt ikgadēju 
iekšējā tirgus forumu, kas pulcētu kopā ES 
iestāžu un dalībvalstu pārstāvjus un citas 
iesaistītās personas, lai panāktu skaidrāku 
apņemšanos transponēt, piemērot un 
izpildīt iekšējā tirgus tiesību aktus;

4. aicina Komisiju organizēt ikgadēju 
iekšējā tirgus forumu, kas pulcētu kopā ES 
iestāžu un dalībvalstu pārstāvjus un citas 
iesaistītās personas, piemēram, sociālos 
partnerus, lai panāktu skaidrāku 
apņemšanos transponēt, piemērot un 
izpildīt iekšējā tirgus tiesību aktus;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka šādam iekšējā tirgus 
forumam vajadzētu nodrošināt nozīmīgu 
platformu dalībvalstu pārvaldes institūciju 
paraugprakses apmaiņai;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumā regulāri iekļaut sīkāku 
informāciju par iekšējā tirgus tiesību aktu 
piemērošanu un izpildi, tostarp rādītājus, 
kas raksturo atsevišķo tirgu faktisko 
atvērtību;

5. aicina Komisiju iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumā regulāri iekļaut sīkāku 
informāciju par iekšējā tirgus tiesību aktu 
piemērošanu un izpildi, tostarp objektīvus 
rādītājus, kas raksturo iekšējā tirgus 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka būtu lietderīgi, ja Komisija 
iekšējā tirgus rezultātu apkopojumiem 
sistemātiski pievienotu informāciju par 
vienu vai vairākām īpašām jomām vai 
tekstiem līdzīgi kā publiskā iepirkuma 
papildinājuma gadījumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. apzinoties to, ka iekšējā tirgus rezultātu 6. aicina iekšējā tirgus rezultātu 
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apkopojums tiek publicēts reizi divos 
gados, savukārt patēriņa tirgus rezultātu 
apkopojums — reizi gadā, aicina abus 
rezultātu apkopojumus publicēt 
vienlaicīgi, kas ļautu gūt labāku vispārējo 
priekšstatu par iekšējā tirgus attīstību;

apkopojumu un patēriņa tirgus rezultātu 
apkopojumu publicēt vienlaicīgi un 
vienādi bieži, kas ļautu gūt labāku 
vispārējo priekšstatu par iekšējā tirgus 
attīstību un panākt abās šajās jomās 
veicamā darba labāku koordināciju, 
vienlaikus saglabājot abu instrumentu 
īpašās iezīmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. apzinoties to, ka iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojums tiek publicēts reizi divos 
gados, savukārt patēriņa tirgus rezultātu 
apkopojums — reizi gadā, aicina abus 
rezultātu apkopojumus publicēt 
vienlaicīgi, kas ļautu gūt labāku vispārējo
priekšstatu par iekšējā tirgus attīstību;

6. prasa iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumu, SOLVIT ziņojumu, dienesta 
„Iedzīvotāju ceļvedis” pārskatu un
patēriņa tirgus rezultātu apkopojumu
publicēt vienlaicīgi, lai sniegtu vispārēju
priekšstatu par iekšējā tirgus attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju meklēt jaunus veidus, 
kā novērst atlikušos šķēršļus iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanai, tostarp izveidot 
"iekšējā tirgus testu" attiecībā uz visiem 
jaunajiem ES tiesību aktu 
priekšlikumiem, lai nodrošinātu to, ka 
ierosinātie jaunie pasākumi nekaitē 
iekšējam tirgum;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a prasa, lai Parlaments un Komisija 
divas reizes gadā organizē īpašu 
pasākumu, kas iezīmētu jaunā iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojuma sākšanu; 
ierosina ar šāda pasākuma palīdzību 
veicināt plašas sabiedrības izpratni par 
iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma 
rezultātiem, līdz ar to sniedzot 
ieguldījumu sabiedriskās domas 
ietekmēšanas pastiprināšanā, lai panāktu 
prasību labāku izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzskata, ka iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojums lielā mērā pārklājas ar 
Komisijas gada pārskatu par Kopienas 
tiesību aktu piemērošanu; tādēļ mudina 
Komisiju stratēģiskāk izmantot šo gada 
pārskatu, koncentrējoties uz vertikālās 
politikas jomām, kas iekšējā tirgus 
rezultātu apkopojumam varētu sniegt 
uzlabotu kvalitatīvo analīzi; 

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b aicina Komisiju sniegt lasītājam 
saprotamāku iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojuma kopsavilkumu; ierosina šo 
kopsavilkumu publicēt kopā ar iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojumu un izmantot 
to izpratnes veicināšanai par šajā 
rezultātu apkopojumā identificētajiem 
uzdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka pastāv acīmredzama 
saikne starp iekšējā tirgus tiesību aktu 
savlaicīgu un pareizu transponēšanu un 
sākotnējo tiesību aktu kvalitāti; tādēļ 
atzīmē, cik svarīgs ir iepriekšējā posma 
darbs, tostarp apņemšanās panākt 
atbilstību labāka likumdošanas procesa 
principiem, pilnīgu apspriešanos ar 
dalībvalstīm par transponēšanas un 
izpildes metodēm un nepieciešamību pēc 
vispusēja ietekmes novērtējuma; 

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju izveidot noteiktu 
skaitu transponēšanas grupu (klasteru), 
kurās dalībvalstu pārvaldes institūcijas 
varētu apmainīties ar paraugpraksi un 
apspriest kopīgās problēmas, kas saistītas 
ar tādu īpaši sarežģītu tiesību aktu 
transponēšanu valsts tiesību aktos, kuri 
paredz pilnīgu saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a tādēļ, lai noteiktu, vai direktīvu 
novēlotas vai nepareizas transponēšanas 
iemesls ir attiecīgās direktīvas sarežģītība, 
ierosina iekļaut rādītāju, ar kura 
palīdzību varētu nošķirt pilnas 
saskaņošanas direktīvas un minimālas 
saskaņošanas direktīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis iesniegt Komisijai 
korelācijas tabulas, kas satur sīku 
informāciju par pasākumiem, ko 
dalībvalstis veikušas direktīvu 
transponēšanas nolūkā, lai tā varētu sniegt 
detalizētāku informāciju par 
transponēšanas kvalitāti; 

10. mudina dalībvalstis iesniegt Komisijai 
korelācijas tabulas, kas satur sīku 
informāciju par pasākumiem, ko 
dalībvalstis veikušas direktīvu 
transponēšanas nolūkā, lai tā varētu sniegt 
detalizētāku informāciju par 
transponēšanas kvalitāti; aicina Komisiju 
identificēt savlaicīgas un pareizas 
transponēšanas paraugpraksi un darīt to 
zināmu dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis iesniegt Komisijai 
korelācijas tabulas, kas satur sīku 
informāciju par pasākumiem, ko 
dalībvalstis veikušas direktīvu 
transponēšanas nolūkā, lai tā varētu sniegt 
detalizētāku informāciju par 
transponēšanas kvalitāti;

10. mudina dalībvalstis iesniegt Komisijai 
korelācijas tabulas, kas satur sīku 
informāciju par pasākumiem, ko 
dalībvalstis veikušas direktīvu 
transponēšanas nolūkā, lai tā varētu sniegt 
detalizētāku informāciju par 
transponēšanas kvalitāti; turklāt aicina 
dalībvalstis pilnveidot pašreizējās 
vadlīnijas un paraugprakses apmaiņu ar 
nolūku veikt tiešu, mērķtiecīgu darbību, 
lai novērstu konstatēto netransponētību;  

Or. el

Grozījums Nr. 28
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīmē, ka nesamērīgais pienākumu 
neizpildes procedūru skaits skaidri 
parāda, ka dalībvalstis atsevišķu tiesību 
aktu aspektu transponēšanā saskārušās ar 
nopietnām grūtībām; tādēļ ierosina, lai 
šāda informācija tiktu iekļauta iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojumā un lai 
Komisija to ņemtu vērā un izmantotu kā 
pamatu spēkā esošo tiesību aktu 
pārskatīšanai un grozīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina iekšējā tirgus noteikumu 
piemērošanā iesaistīto valsts, reģionālo un 
vietējo varas iestāžu efektīvā sadarbība, 
nodrošinot un uzlabojot ar iekšējo tirgu
saistīto uzdevumu izpildi valsts 
administrācijā;

11. uzskata, ka dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina iekšējā tirgus noteikumu 
piemērošanā iesaistīto valsts, reģionālo un 
vietējo varas iestāžu efektīvā sadarbība, 
nodrošinot un uzlabojot ar iekšējā tirgus 
koordināciju saistīto uzdevumu izpildi 
valsts administrācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver nepieciešamību pēc atbilstīgas 
ierēdņu un tiesu iestāžu darbinieku 
apmācības un izglītošanas iekšējā tirgus 

12. aicina dalībvalstis saistībā ar 
pašreizējām Kopienas programmām un 
tīkliem nodrošināt saviem ierēdņiem un 
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noteikumu jomā; tiesu iestāžu darbiniekiem regulāras
apmācības par iekšējā tirgus noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver nepieciešamību pēc atbilstīgas 
ierēdņu un tiesu iestāžu darbinieku 
apmācības un izglītošanas iekšējā tirgus 
noteikumu jomā;

12. uzsver nepieciešamību pēc atbilstīgas 
valsts un vietējo pašvaldību ierēdņu un 
tiesu iestāžu darbinieku apmācības un 
izglītošanas iekšējā tirgus noteikumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju iekšējā tirgus 
likumdošanu skatīt kā riņķveida procesu, 
kurā paveiktā novērtējums ieņem būtisku 
vietu un kurā tas būtu jāizmanto, lai 
noteiktu, vai tiesību akti atbilst 
sākotnējam ietekmes novērtējumam vai to 
pārsniedz, un pretējā gadījumā noteikt 
paņēmienus attiecīgo tiesību aktu 
grozīšanai vai pārstrādāšanai, lai 
nodrošinātu to atbilstību sākotnējiem 
mērķiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Othmar Karas

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka informācija par iekšējo 
tirgu, kuru Komisija ievieto internetā, ir 
vispusīga, bet pārāk sadrumstalota; aicina 
Komisiju, piedaloties Eiropas uzņēmumu 
tīklam, izveidot un pilnveidot portālu 
„Jūsu Eiropa — uzņēmējdarbība” kā 
elektronisku vienas institūcijas 
apstiprinātu avotu ar iekšējo tirgu saistītai 
informācijai par uzņēmējdarbību, lai 
izvairītos no nevajadzīgām un dārgām 
paralēlām struktūrām un izmantotu 
iespējamo sinerģiju, it īpaši saistībā ar 
informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 
Pakalpojumu direktīvu1;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Othmar Karas

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b uzsver, ka Eiropas uzņēmumu tīklam 
ir galvenā loma, lai nodrošinātu to, ka 
MVU var izmantot vienotā tirgus 
piedāvātās iespējas; uzsver, ka 
birokrātiskie pienākumi piesaista vērtīgus 
resursus un līdz ar to neļauj nopietnāk 
koncentrēties uz Eiropas uzņēmumu tīkla 
pamatuzdevumu — nodrošināt katram 
MVU atbilstošu palīdzību; aicina 
Komisiju vairāk izmantot Eiropas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.)
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uzņēmumu tīklu informācijas izplatīšanai 
konkrētiem mērķiem un samazināt 
birokrātiju, ar ko jāsaskaras Eiropas 
uzņēmumu tīkla partneriem; 

Or. de

Grozījums Nr. 35
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka dalībvalstīm ar Komisijas 
atbalstu būtu jāuzlabo problēmu 
risināšanas mehānismu, it īpaši SOLVIT, 
veiktspēja, lai nodrošinātu efektīvāku 
kompensēšanu; aicina dalībvalstis vēl 
vairāk pastiprināt SOLVIT centru tīklu, 
piešķirot papildu finanšu un personāla 
resursus;

15. uzskata, ka dalībvalstīm ar Komisijas 
atbalstu būtu jāuzlabo problēmu 
risināšanas mehānismu, it īpaši SOLVIT, 
veiktspēja, lai nodrošinātu efektīvāku 
kompensēšanu; uzsver, ka SOLVIT 
pieredze būtu jāiekļauj dalībvalstu un ES 
politikas izstrādē, attiecīgos gadījumos 
nodrošinot strukturālas vai regulatīvas 
izmaiņas; aicina dalībvalstis vēl vairāk 
pastiprināt SOLVIT centru tīklu, piešķirot 
papildu finanšu un personāla resursus; 

Or. el

Grozījums Nr. 36
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai SOLVIT centrus un to 
bezmaksas pakalpojumus problēmu 
risināšanai padarītu atpazīstamākus 
Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

Or. en
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