
AM\850420LV.doc PE454.466v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2010/2095(INI)

1.12.2010

GROZĪJUMI Nr.
1 - 29

Atzinuma projekts
Jürgen Creutzmann
(PE452.595v01-00)

par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā
(2010/2095(INI))



PE454.466v01-00 2/17 AM\850420LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\850420LV.doc 3/17 PE454.466v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES rūpniecības politikai 
vajadzētu būt balstītai uz sociālo tirgus 
ekonomiku un ka ar to vajadzētu censties 
samazināt darījumu izmaksas, lai sekmētu 
Eiropas rūpniecības konkurētspēju un 
ilgtspēju, nodrošinot efektīvu resursu 
sadali visos tirgos; tāpēc uzskata, ka 
vajadzētu izvairīties no saistošiem 
kvantitatīviem mērķiem attiecībā uz 
rūpniecību un publisko iepirkumu;

1. uzsver, ka visai tālejošai Eiropas
rūpniecības politikai vajadzētu būt balstītai 
uz sociālo tirgus ekonomiku un ka tās 
pamatā vajadzētu būt stipram iekšējam 
tirgum gan Eiropas Savienības teritorijā, 
gan saistībā ar šīs politikas ārējo 
dimensiju; šajā sakarībā uzskata, ka ir 
būtiski izmantot iespējas un īstenot 
globalizācijas uzdevumus, kombinējot 
visus rūpniecības politikas uzdevumus 
(piemēram, pētniecības un izstrādes 
politiku, reģionālo un kohēzijas politiku, 
konkurences politiku, komercpolitiku un 
saprātīgu pārvaldību);

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka Eiropas rūpniecības 
politikai tāpat būtu jābalstās uz 
konkrētiem projektiem, kas dod reālu 
labumu uzņēmumiem un pilsoņiem, 
piemēram, uz GMES, Galileo vai ITER 
projektu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka, nosakot un ieviešot 
rūpniecības politiku, Eiropas Savienībā 
būtu jāievieš noteikums par rūpniecisko 
atkritumu, jo īpaši toksisko atkritumu, 
iznīcināšanas apstākļu un galamērķa 
automātisku kontroli, lai nodrošinātu, ka 
rūpnieciskie atkritumi nekļūst par 
ekoloģisku, ekonomisku vai sociālu nastu 
kopienām, kas atrodas Eiropas Savienībā 
vai trešajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka iekšējā tirgus izveides 
pabeigšana ir būtiska Eiropas rūpniecības 
konkurētspējai; aicina Komisiju noteikt 
efektivitāti palielinošas saskaņošanas 
apjomu un uzlabot pārvaldību saistībā ar 
gaidāmo Vienotā tirgus aktu;

2. atzīmē, ka iekšējā tirgus izveides 
pabeigšana ir būtiska Eiropas rūpniecības 
konkurētspējai un izaugsmei; uzsver, ka 
Eiropas rūpniecībai nepieciešama 
piemērota sistēma Eiropas līmeņa 
piedāvājuma izveidei un izstrādei, un šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē Vienotā tirgus aktā 
ietvertos priekšlikumus; šajā sakarībā
aicina Komisiju noteikt efektivitāti 
palielinošas saskaņošanas apjomu un 
uzlabot pārvaldību saistībā ar Vienotā 
tirgus aktu, jo īpaši saistībā ar PVN, 
intelektuālā īpašuma tiesībām un ES 
patentu, vispārēju standartizāciju, 
etiķetēšanu un īpašām nozaru normām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina dalībvalstis aktīvāk piedalīties 
vienotā  tirgus pārvaldībā, uzlabojot 
dalībvalstu iestāžu sadarbību un 
pastiprinot vienotā tirgus noteikumu 
transponēšanu, piemērošanu un 
ievērošanu uz vietas; aicina dalībvalstis 
samazināt darījumu izmaksas, izmantojot, 
piemēram, papildu pasākumus tiešsaistes 
pārvaldības uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver ekonomisko nozīmi, kāda ir 
MVU un amatniecības uzņēmumiem 
Eiropas rūpniecības nozarē; tādēļ uzsver, 
ka par ES jaunās rūpniecības politikas 
centrālo aspektu jānosaka princips 
„vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem”, ko ievieš ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai garantētu, ka 
šīs politikas izstrādē un ieviešanā tiek 
ņemtas vērā šo uzņēmumu īpatnības; 

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Malcolm Harbour

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

2.a uzsver, ka valsts iestādēm jāatbalsta 
svarīgāko tehnoloģiju izstrāde un ka ir 
jāpaātrina tādu standartu izstrāde, kuriem 
ir būtiska nozīme ES rūpniecības 
konkurētspējas saglabāšanā un jaunas 
izaugsmes veicināšanā, un jo īpaši tādu 
standartu izstrāde, ar kuriem veicina 
inovācijas jauno vides un sabiedrības 
mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka iekšējā tirgus efektīvai 
uzraudzībai ir svarīga nozīme, lai 
aizsargātu Eiropas rūpniecību pret 
negodīgu konkurenci; mudina Komisiju 
iesniegt tālejošus priekšlikumus, lai 
reformētu pašreizējo tirgus uzraudzības 
sistēmu, pastiprinot ES nozīmi 
koordinēšanā starp dalībvalstu tirgus 
uzraudzības un muitas iestādēm, un 
nodrošinot, ka atbilstoši līdzekļi ir 
pieejami visās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju paplašināt labāka 3. aicina Komisiju turpināt īstenot labāka 
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regulējuma stratēģiju un turpināt to
īstenot, ņemot vērā MVU īpašās 
vajadzības; norāda, ka turpmāko 
likumdošanas priekšlikumu ietekmes 
novērtējumos vajadzētu iekļaut 
„konkurētspējas pārbaudi”;

regulējuma stratēģiju, piemēram, 
izveidojot tādus instrumentus kā vienas 
institūcijas apstiprinājums un veicinot 
pārrobežu administrēšanas tiešsaistes 
risinājumus, un vienlaicīgi ņemot vērā 
MVU īpašās vajadzības; norāda, ka 
turpmāko likumdošanas priekšlikumu 
ietekmes novērtējumos vajadzētu iekļaut 
„konkurētspējas pārbaudi”;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju paplašināt labāka 
regulējuma stratēģiju un turpināt to īstenot, 
ņemot vērā MVU īpašās vajadzības; 
norāda, ka turpmāko likumdošanas 
priekšlikumu ietekmes novērtējumos
vajadzētu iekļaut „konkurētspējas 
pārbaudi”;

3. aicina Komisiju paplašināt labāka 
regulējuma stratēģiju un turpināt to īstenot, 
ņemot vērā MVU īpašās vajadzības; 
uzskata, ka Komisijai šajos ietekmes 
novērtējumos lielāka nozīme jāpiešķir 
jauno tiesību aktu ietekmei uz rūpniecības 
konkurētspēju, jāpārskata spēkā esošie 
tiesību akti un tie jāatceļ, ja izrādās, ka šie 
tiesību akti kaitē konkurencei;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka Eiropas rūpniecības 
politikā jāņem vērā visa piegādes ķēde, 
kas lielā mērā balstās uz  MVU; aicina 
Komisiju un dalībvalstis paplašināt un 
uzlabot tādas iniciatīvas kā Eiropas 
uzņēmumu tīkls (Enterprise Europe 
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Network), lai vērstu MVU uzmanību uz 
iespējamajām priekšrocībām, kuras tie var 
gūt no pārrobežu sadarbības, un 
palielinātu to MVU skaitu, kuri saņem 
atbalstu jaunu tirgu apgūšanai, jaunu 
tehnoloģiju iegādei un ES fondu līdzekļu 
vai finansējuma iegūšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atgādina, ka iekšējā tirgus izveide un 
Eiropas rūpniecības konkurētspēja ir lielā 
mērā panākta ar Eiropas standartizācijas 
sistēmas palīdzību; tomēr aicina Komisiju 
ierosināt pasākumus, lai turpinātu uzlabot 
arī Eiropas standartu kvalitāti un 
paātrinātu standartizācijas procedūras, tā 
nodrošinot ka jaunajās tehnoloģijas ātrāk 
tiek pārvērstas inovatīvos ražojumos, 
kurus būtu iespējams pārdot visā iekšējā 
tirgū; uzskata, ka ar visiem turpmākajiem 
uzlabojumiem  jānodrošina saikne starp 
standartizāciju un tirgus procesiem un
jāpalielina gan MVU līdzdalība, gan šo 
uzņēmumu piekļuve tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atzīmē, ka publiskie iepirkumi 
pirmskomercializācijas posmā var dot 
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svarīgu sākotnējo impulsu inovatīvu un 
ekoloģisku tehnoloģiju ienākšanai 
jaunajos tirgos, tādējādi uzlabojot 
sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un 
efektivitāti; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot informācijas 
sniegšanu valsts iestādēm par publiskā 
iepirkuma iespējām 
pirmskomercializācijas posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
svarīgākās tehnoloģijas, izmantojot 
jauninājumiem labvēlīgu un tehnoloģiju 
ziņā neitrālu sistēmu; mudina valsts 
iestādes atbalstīt tādu jaunu tehnoloģiju 
pieņemšanu sabiedrībā, kuru pamatā ir 
zinātniski pierādījumi;

4. uzskata, ka inovācija ir visas 
rūpniecības politikas pamatā; aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt 
svarīgākās tehnoloģijas, izmantojot 
jauninājumiem labvēlīgu un tehnoloģiju 
ziņā neitrālu sistēmu; uzskata, ka šajā 
sakarībā valsts iepirkuma tirgum var būt 
nozīmīga loma inovāciju veicināšanā un 
ilgtspējīgu ražojumu sekmēšanā, jo īpaši 
attīstot publiskā iepirkuma tirgu 
pirmskomercializācijas posmā, jo šajā 
jomā Eiropas Savienība krietni atpaliek 
no saviem galvenajiem konkurentiem;
mudina valsts iestādes atbalstīt tādu jaunu 
tehnoloģiju pieņemšanu sabiedrībā, kuru 
pamatā ir zinātniski pierādījumi; uzskata,
ka ir būtiski stiprināt cilvēkresursus, jo 
īpaši veicot pasākumus intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas novēršanai 
Eiropā un klasteru veidošanai inovatīvās 
jomās, lai nodrošinātu izaugsmi un 
rūpniecisko konkurētspēju Eiropas 
Savienībā, jo īpaši valsts un privātā 
sektora partnerību veidā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 15
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
svarīgākās tehnoloģijas, izmantojot 
jauninājumiem labvēlīgu un tehnoloģiju 
ziņā neitrālu sistēmu; mudina valsts 
iestādes atbalstīt tādu jaunu tehnoloģiju 
pieņemšanu sabiedrībā, kuru pamatā ir 
zinātniski pierādījumi;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
svarīgākās tehnoloģijas, izmantojot 
jauninājumiem labvēlīgu un tehnoloģiju 
ziņā neitrālu sistēmu, garantējot 
intelektuālā un rūpnieciskā  īpašuma 
tiesības; mudina valsts iestādes atbalstīt 
tādu jaunu tehnoloģiju pieņemšanu 
sabiedrībā, kuru pamatā ir zinātniski 
pierādījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzība ir būtiski svarīga, lai 
aizsargātu Eiropas zināšanas un 
Savienības līmenī veicinātu inovācijas, un 
ka to īpaši var veikt, pastiprinot cīņu pret 
viltojumiem un pazeminot Eiropas 
patenta izmaksas; tādēļ aicina dalībvalstis 
un Eiropas Komisiju turpināt darbu, lai 
pēc iespējas ātrāk izveidotu Eiropas 
Savienības patentu un piemērotu tiesas
prāvu izskatīšanas sistēmu un lai 
pastiprinātu pasākumus un koordinēšanu 
starp muitas un tirgus uzraudzības 
iestādēm, tā uzlabojot iespējas noteikt 
viltotu ražojumu ienākšanu vienotajā 
tirgū;

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka nevajadzētu pārāk zemu 
novērtēt  nozīmi, kāda ir publiskajiem 
iepirkumiem pirmskomercializācijas 
posmā inovatīvas rūpnieciskās bāzes 
veicināšanā; tādēļ aicina ES dalībvalstis 
pilnībā izmantot potenciālu, kāds ir 
publiskajam iepirkumam 
pirmskomercializācijas posmā, jo tas var 
kļūt par inovācijas dzinējspēku un rīku 
MVU līdzdalības uzlabošanai publiskajā 
iepirkumā un palīdzēt noteikt un efektīvi 
veicināt Eiropas uzņēmumiem svarīgākos 
tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b vērš uzmanību uz izejmateriālu 
(piemēram, krāsaino metālu) pieejamības 
pieaugošajiem ierobežojumiem, ar ko ir 
jāsaskaras Kopienas nozarēm ar augstu 
pievienoto vērtību, jo pasaules līmenī 
arvien pieaug pieprasījums no jaunās 
tirgus ekonomikas valstu puses; uzsver, 
ka ir svarīgi prioritārā kārtā sagatavot un 
izstrādāt Kopienas politiku izejmateriālu 
otrreizējai pārstrādei, lai varētu atbalstīt 
ES rūpniecības politiku, tā pārvarot ar 
atkritumu pārstrādi saistītās grūtības un 
pēc iespējas lielākā mērogā veicinot 
atkritumu otrreizēju izmantošanu; prasa 
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Komisijai uzņemties vadošo lomu jaunas 
organizācijas struktūras izstrādē 
ilgtspējīgai ražošanai, ņemot vērā 
cikliskos procesus, kuri jau pastāv 
vairākās nozarēs, piemēram, alumīnija 
izstrādājumu ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka Eiropas standartizācijas 
sistēmā ir jāņem vērā MVU un 
amatniecības uzņēmumu īpatnības, jo 
īpaši samazinot standartizācijas izmaksas, 
nodrošinot standartu izplatīšanu 
(publicējot kopsavilkumus) vai finanšu 
atbalstu; uzsver dalībvalstu 
standartizācijas iestāžu galveno nozīmi 
MVU un amatniecības uzņēmumu 
darbības veicināšanā un viņu līdzdalības 
standartizācijas procesā uzlabošanā, 
ievērojot nacionālās deleģēšanas 
principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
iespējas piekļūt finansējumam joprojām ir 
nepietiekamas un ka Eiropas Savienībai ir 
jāievieš inovācijas, lai reālajā ekonomikā 
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veidotu ieguldījumu veicināšanai 
labvēlīgu vidi; uzskata, ka budžeta krīzes 
apstākļos vairāk nekā jebkad iepriekš ir 
nepieciešams izpētīt jaunas finansēšanas 
iespējas, jo īpaši riska kapitāla tirgus 
sadrumstalotības mazināšanu, inovatīvu 
valsts un privāta sektora partnerību 
veidošanu, piemēram, īstenojot kopējas 
iniciatīvas tehnoloģiju jomā un 
pastiprinot EIB lomu;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ja nebūtu iespējams panākt Eiropas 
līmeņa vienošanos, aicina dalībvalstis un 
Komisiju turpināt veidot Eiropas 
Savienības patentu, īstenojot pastiprinātu 
sadarbību, lai varētu izstrādāt 
konkurētspējīgu un inovatīvu Eiropas 
rūpniecības politiku; 

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzskata, ka konkurences politikai būtu 
jāatbilst tālejošas rūpniecības politikas 
vajadzībām, vienlaicīgi ievērojot iekšējā 
tirgus noteikumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sociālie partneri ir vislabāk 
kvalificēti, lai panāktu atbilstošas 
pārmaiņas pēc ekonomikas krīzes; atzīmē, 
ka valsts dalībai pārstrukturēšanas procesā 
vajadzētu attiekties tikai uz sociālo 
problēmu mazināšanu un darbaspēka 
pārkvalifikāciju, un ka vajadzētu 
izvairīties no ES līdzekļu plašākas 
izmantošanas pārstrukturēšanas 
mērķiem;

5. uzsver, ka sociālie partneri ir vislabāk 
kvalificēti, lai panāktu atbilstošas 
pārmaiņas pēc ekonomikas krīzes; atzīmē, 
ka valsts dalībai pārstrukturēšanas procesā 
vajadzētu būt vērstai uz sociālo problēmu 
mazināšanu un darbaspēka 
pārkvalifikāciju, kā arī uz pasākumiem, ar 
kuriem ierobežo uzņēmumu pārcelšanu 
ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sociālie partneri ir vislabāk 
kvalificēti, lai panāktu atbilstošas 
pārmaiņas pēc ekonomikas krīzes; atzīmē, 
ka valsts dalībai pārstrukturēšanas 
procesā vajadzētu attiekties tikai uz 
sociālo problēmu mazināšanu un 
darbaspēka pārkvalifikāciju, un ka 
vajadzētu izvairīties no ES līdzekļu 
plašākas izmantošanas pārstrukturēšanas 
mērķiem;

5. uzsver, ka sociālie partneri ir vislabāk 
kvalificēti, lai panāktu atbilstošas 
pārmaiņas pēc ekonomikas krīzes, un 
atzinīgi vērtē Vienotā tirgus aktā minēto 
priekšlikumu sākt apspiešanos ar visiem 
sociālajiem partneriem, lai veidotu 
Eiropas struktūru uzņēmumu 
pārstrukturēšanas plānošanai ar mērķi 
efektīvāk izmantot pārstrukturēšanai 
piešķirtos līdzekļu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 25
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti norāda, ka ir steidzami 
jāpanāk progress Eiropas uzņēmumu 
savstarpējās saiknes veidošanai, lai ne 
tikai ražotājiem, bet arī patērētājiem 
garantētu informācijas pārredzamību un 
ticamību;

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Damien Abad, Frank Engel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka Eiropas rūpniecība kļūst 
arvien atkarīgāka no uzņēmumiem 
sniegtajiem pakalpojumiem un ka šajā 
sakarība īpaša uzmanība ir jāvelta visiem 
ražošanas ķēdes posmiem; tādēļ pauž 
gandarījumu par Komisijas pausto vēlmi 
lielāku vērību veltīt šāda veida 
savstarpējai atkarībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus Eiropas rūpniecībai 
attiecībā uz normatīvajām prasībām un 

6. globalizācijas laikmetā visās tālejošās 
ES ekonomikas un sociālajās stratēģijās 
jāiekļauj patiesa ārējā dimensija;  Eiropai 
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pieeju tirgum, kā arī izstrādāt stratēģiju, lai 
atbalstītu MVU darbību starptautiskos 
tirgos.

savas intereses jāīsteno un vērtības 
jāpopularizē pārliecinošāk un ievērojot 
savstarpējā izdevīguma un labuma 
principu; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus Eiropas 
rūpniecībai, veicinot regulējuma 
konverģenci un labāku pieeju partneru 
tirgum, jo īpaši publisko iepirkumu 
tirgum, kā arī izstrādāt stratēģiju, lai 
atbalstītu MVU darbību starptautiskos 
tirgos.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus Eiropas rūpniecībai 
attiecībā uz normatīvajām prasībām un 
pieeju tirgum, kā arī izstrādāt stratēģiju, lai 
atbalstītu MVU darbību starptautiskos 
tirgos.

6. aicina Komisiju nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus Eiropas rūpniecībai 
attiecībā uz normatīvajām prasībām un 
pieeju tirgum; tādēļ aicina Komisiju, 
nosakot iekšējā tirgus politiku, ņemt vērā 
situāciju ārējā tirgū  un censties panākt 
regulējuma konverģenci un plašāku 
starptautisko normu pieņemšanu tās ārējā 
politikā; prasa Komisijai izstrādāt 
stratēģiju, lai atbalstītu MVU darbību 
starptautiskos tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 29
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir jāuzlabo un jāatvieglo 
MVU piekļuve finanšu tirgos 
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pieejamajam finansējumam.

Or. pt


