
AM\856886LV.doc PE458.639v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2010/2278(INI)

10.2.2011

GROZĪJUMI Nr.
1–266

Ziņojuma projekts
António Fernando Correia De Campos
(PE456.691v01-00)

par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem
(2010/2278(INI))



PE458.639v01-00 2/125 AM\856886LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegReport



AM\856886LV.doc 3/125 PE458.639v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
24.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2009. gada 19. februāra 
rezolūciju par sociālo ekonomiku,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
24.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2009. gada 19. februāra 
rezolūciju par sociālo ekonomiku1,
____________________

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0062.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
26. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas Vienotā tirgus, 
ražošanas un patēriņa nodaļas ziņojumu 
„Šķēršļi, kas kavē Eiropas iekšējā tirgus 
darbību (2008)”12,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
27. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā SOLVIT 2008. gada 
ziņojumu par SOLVIT tīkla attīstību un 
darbības rezultātiem 2008. gadā 
(SEC(2009)0142), Komisijas dienestu 
2008. gada 8. maija darba dokumentu 
attiecībā uz rīcības plānu par integrētu 
pieeju vienotā tirgus atbalsta
pakalpojumu sniegšanai pilsoņiem un 
uzņēmumiem (SEC(2008)1882) un 
Parlamenta 2010. gada 9. marta 
rezolūciju par SOLVIT13,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 5
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem 
un tam jākļūst par īstenu ES ekonomikas 
pīlāru, pārvarot ekonomikas un 
konkurētspējas atšķirības, traucējumus un 
nevienādo attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem 
un tam jākļūst par īstenu ES ekonomikas 
pīlāru, pārvarot ekonomikas un 
konkurētspējas atšķirības, traucējumus un 
nevienādo attieksmi pret Eiropas 
daudzveidīgajiem uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Damien Abad, Małgorzata 
Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem 
un tam jākļūst par īstenu ES ekonomikas 
pīlāru, pārvarot ekonomikas un 
konkurētspējas atšķirības, traucējumus 
un nevienādo attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

A. tā kā vienotā tirgus pabeigšana ir 
nepieciešams priekšnosacījums, lai 
Eiropas Savienība varētu pilnībā izmantot 
savu ekonomiskās izaugsmes potenciālu 
un stiprināt Eiropas Savienībā patiešām 
konkurētspējīgu tirgus sociālo 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem 
un tam jākļūst par īstenu ES ekonomikas 
pīlāru, pārvarot ekonomikas un 
konkurētspējas atšķirības, traucējumus 
un nevienādo attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

A. tā kā vienotais tirgus ir galvenais
Eiropas izaugsmes, konkurētspējas un 
darba vietu radīšanas virzītājs, un tas 
būtu jāstiprina, pārvarot atlikušos šķēršļus 
pārrobežu tirdzniecībai un iedzīvotāju 
pārvietošanās brīvībai, kā arī novēršot 
konkurences kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem Eiropas izaugsmes virzītājiem 
un tam jākļūst par īstenu ES ekonomikas 
pīlāru, pārvarot ekonomikas un 
konkurētspējas atšķirības, traucējumus 
un nevienādo attieksmi pret Eiropas
uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

A. tā kā vienotais tirgus ir viens no 
galvenajiem izaugsmes un Eiropas 
ekonomikas konkurētspējas virzītājiem un 
tam jānodrošina vienādas iespējas
uzņēmumiem un visu Eiropas iedzīvotāju 
vienlīdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Andreas Schwab, 
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā akts par vienoto tirgu attiecas uz 
Eiropas iedzīvotājiem kā Eiropas 
ekonomikas aktīviem dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai 
struktūra, kurai jārisina ekonomikas, 
finanšu un sociālie uzdevumi, bet arī veids, 
kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, 
patērētāju, darba ņēmēju un mazās 
uzņēmējdarbības (MVU) pamattiesības;

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai 
struktūra, kurai jārisina ekonomikas, 
finanšu un sociālie uzdevumi, bet arī veids, 
kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, 
patērētāju, darba ņēmēju un visa veida
mazās uzņēmējdarbības (MVU) 
pamattiesības;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai 
struktūra, kurai jārisina ekonomikas, 
finanšu un sociālie uzdevumi, bet arī veids, 
kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, 
patērētāju, darba ņēmēju un mazās 
uzņēmējdarbības (MVU) pamattiesības;

B. tā kā vienotais tirgus saskaras ar
ekonomikas, finanšu un sociālajām 
problēmām, taču tas arī nodrošina 
ieguvumus iedzīvotājiem, patērētājiem un 
mazajai uzņēmējdarbībai (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 12
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Andreas Schwab, 
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai 
struktūra, kurai jārisina ekonomikas, 
finanšu un sociālie uzdevumi, bet arī 
veids, kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, 
patērētāju, darba ņēmēju un mazās 
uzņēmējdarbības (MVU) pamattiesības;

B. tā kā vienotais tirgus ne tikai nodrošina 
tiesisko regulējumu, bet ir arī veids, kā 
aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, patērētāju, 
darba ņēmēju, uzņēmēju un uzņēmumu, it 
īpaši MVU, pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vienotais tirgus ir ne tikai 
struktūra, kurai jārisina ekonomikas, 
finanšu un sociālie uzdevumi, bet arī 
veids, kā aizsargāt konkrētas iedzīvotāju, 
patērētāju, darba ņēmēju un mazās 
uzņēmējdarbības (MVU) pamattiesības;

B. tā kā vienotais tirgus nav uzskatāms 
tikai par ekonomisku struktūru, bet gan 
par plašu tiesisko regulējumu, kas paredz 
konkrētas pamattiesības iedzīvotājiem, 
patērētājiem, darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 14
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā vienotajā tirgū ir dažādi 
uzņēmumi, arī sociālās ekonomikas 
uzņēmumi (tostarp kooperatīvi, 
savstarpējās sabiedrības, apvienības un 
fondi), un tā kā vienotā tirgus uzņēmumi 
un it īpaši sociālās ekonomikas uzņēmumi 
ne tikai īsteno ekonomiskās intereses, bet 
arī nodrošina sabiedrībai ar saimniecisko 
darbību nesaistītu ieguvumu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas 

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas 
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pārvietoties, iepirkties, pārdot vai tirgoties 
pāri robežām, un sociālās drošības tiesību 
pārvedamības trūkums, korporatīvisms un
birokrātija mazina darba ņēmēju, 
pakalpojumu sniedzēju un speciālistu
brīvu pārvietošanos;

pārvietoties, strādāt, iepirkties, pārdot vai 
tirgoties pāri robežām;tā kā šos šķēršļus 
rada saskaņotības trūkums valstu tiesību 
aktos, sociālās drošības tiesību ierobežotā 
pārvedamība, kā arī pārmērīga birokrātija; 
tā kā šie šķēršļi galu galā apgrūtina 
iedzīvotāju, preču, pakalpojumu un 
kapitāla brīvu kustību Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas 
pārvietoties, iepirkties, pārdot vai tirgoties 
pāri robežām, un sociālās drošības tiesību 
pārvedamības trūkums, korporatīvisms un 
birokrātija mazina darba ņēmēju, 
pakalpojumu sniedzēju un speciālistu brīvu 
pārvietošanos;

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas 
pārvietoties, mācīties, strādāt, iepirkties, 
pārdot vai tirgoties pāri robežām, un 
sociālās drošības tiesību pārvedamības 
trūkums, korporatīvisms un birokrātija 
mazina darba ņēmēju, pakalpojumu 
sniedzēju un speciālistu brīvu 
pārvietošanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas
pārvietoties, iepirkties, pārdot vai tirgoties
pāri robežām, un sociālās drošības tiesību
pārvedamības trūkums, korporatīvisms un 

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus, kas vēlas doties uz citu 
dalībvalsti vai iepirkties pāri robežām, un 
liedz iespēju MVU uzsākt darbību citā 
dalībvalstī un nodarboties ar parrobežu 



PE458.639v01-00 10/125 AM\856886LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

birokrātija mazina darba ņēmēju, 
pakalpojumu sniedzēju un speciālistu
brīvu pārvietošanos;

tirdzniecību, un pensiju pārvedamības 
trūkums un pārmērīga birokrātija mazina 
iedzīvotāju un uzņēmumu brīvu
pārvietošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pārāk daudzi šķēršļi apgrūtina 
iedzīvotājus un MVU, kas vēlas 
pārvietoties, iepirkties, pārdot vai tirgoties 
pāri robežām, un sociālās drošības tiesību 
pārvedamības trūkums, korporatīvisms un 
birokrātija mazina darba ņēmēju, 
pakalpojumu sniedzēju un speciālistu 
brīvu pārvietošanos;

C. tā kā personu, uzņēmumu, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu kustību 
joprojām kavē arī birokrātija, 
nepietiekama noteikumu saskaņošana, 
atšķirīga vai nepareiza ES tiesību aktu 
īstenošana un piemērošana dalībvalstīs 
un ierobežotā sociālās drošības tiesību 
pārvedamība;

Or. en

Grozījums Nr. 19
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā esošās uzņēmējdarbības formas, 
it īpaši sociālie uzņēmumi, piemēram, 
fondi, apvienības un savstarpējās 
sabiedrības, saskaras ar šķēršļiem, attīstot 
pārrobežu darbību vienotajā tirgū, jo nav 
izstrādāti Eiropas nodibinājumu statūti;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā esošās uzņēmējdarbības formas, 
it īpaši sociālie uzņēmumi, piemēram, 
fondi, apvienības un savstarpējās 
sabiedrības, saskaras ar šķēršļiem, attīstot 
pārrobežu darbību vienotajā tirgū, jo nav 
izstrādāti Eiropas nodibinājumu statūti;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Andreas Schwab, 
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā vienotā tirgus paplašināšanu 
apgrūtina holistiska redzējuma trūkums 
attiecībā uz citām horizontālās politikas 
jomām, tādām kā veselība, sociālā un 
patērētāju aizsardzība, darba tiesības, vide 
un ilgtspējīga attīstība;

D. tā kā saskaņā ar Mario Monti 
ziņojumu, īstenojot holistisku redzējumu, 
tiek pieņemts, ka, lai panāktu augstu 
integrācijas līmeni, vienotā tirgus 
stratēģiskajā mērķī jāintegrē vairākas 
politikas jomas, kuras tradicionāli tiek 
uzskatītas par politikas jomām, kas nav 
saistītas ar vienoto tirgu, proti, veselība, 
sociālā un patērētāju aizsardzība, darba 
tiesības, vide un ilgtspējīga attīstība;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā vienotā tirgus paplašināšanu
apgrūtina holistiska redzējuma trūkums 
attiecībā uz citām horizontālās politikas 
jomām, tādām kā veselība, sociālā un 
patērētāju aizsardzība, darba tiesības, vide 
un ilgtspējīga attīstība;

D. tā kā vienotā tirgus padziļināšanu un 
darbību Eiropas Savienības iedzīvotāju 
interesēs apgrūtina holistiska redzējuma 
trūkums attiecībā uz citām horizontālās 
politikas jomām, tādām kā veselība, sociālā 
un patērētāju aizsardzība, darba tiesības, 
vide un ilgtspējīga attīstība;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā vienotā tirgus paplašināšanu 
apgrūtina holistiska redzējuma trūkums 
attiecībā uz citām horizontālās politikas 
jomām, tādām kā veselība, sociālā un 
patērētāju aizsardzība, darba tiesības, vide 
un ilgtspējīga attīstība;

D. tā kā attiecībā uz vienoto tirgu trūkst
holistiska redzējuma, un tāpēc vēl vairāk 
tiek kavēta tā attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā vienotā tirgus paplašināšanu 
apgrūtina holistiska redzējuma trūkums 

D. tā kā, lai pabeigtu vienotā tirgus 
izveidi, ir vajadzīgs holistisks redzējums, 
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attiecībā uz citām horizontālās politikas 
jomām, tādām kā veselība, sociālā un 
patērētāju aizsardzība, darba tiesības, vide 
un ilgtspējīga attīstība;

integrējot vienotā tirgus stratēģiskajā 
mērķī visas attiecīgās politikas jomas, 
ietverot ne tikai konkurētspējas politiku, 
bet arī tādas politikas jomas kā 
rūpniecība, patērētāju aizsardzība, 
enerģētika, transports, digitalizācija,
sociālā aizsardzība, vide, klimata 
pārmaiņas, tirdzniecība, nodokļi, 
reģionālā politika, tieslietas un pilsonības 
politika;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā, lai izveidotu kopēju iekšējo 
tirgu uzņēmumiem, Eiropas vienotā 
tiesiskā regulējuma tiesību aktu, 
piemēram, Eiropas līgumtiesību, 
saskaņošana un kodifikācija nodrošina 
lielāku juridisko noteiktību uzņēmumiem 
un patērētājiem un tāpēc ir būtisks 
aspekts iekšējā tirgus darbības attīstībā;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, jo 
īpaši tiem, kuri dzīvo mazāk pieejamos 
apgabalos, un tiem, kuriem ir kustību 

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas patērētājiem 
iegādāties preces un pakalpojumus par 
zemākām cenām, jo īpaši tiem, kuri dzīvo 
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traucējumi; mazāk pieejamos apgabalos, un tiem, 
kuriem ir kustību traucējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, jo 
īpaši tiem, kuri dzīvo mazāk pieejamos 
apgabalos, un tiem, kuriem ir kustību 
traucējumi;

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem;

Or. da

Grozījums Nr. 28
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, jo 
īpaši tiem, kuri dzīvo mazāk pieejamos 
apgabalos, un tiem, kuriem ir kustību 
traucējumi;

E. tā kā vienotais tirgus nodrošina lielākas 
izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, jo 
īpaši tiem, kuri dzīvo mazāk pieejamos 
apgabalos, piemēram, salās, kalnainos un 
mazapdzīvotos reģionos, un tiem, kuriem ir 
kustību traucējumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā Komisijas publicētie drukātie un 
tiešsaistē pieejamie materiāli nereti ir 
pārāk vispārīgi vai sarežģīti, lai 
iedzīvotājus patiesi ieinteresētu un lai tie 
tiešām sasniegtu plašu auditoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā aktam par vienoto tirgu var būt 
nozīme tikai tad, ja to piesaista mērķim 
nodrošināt ES ekonomikas pāreju uz 
modeļiem, kas ir ilgtspējīgāki un balstīti 
uz solidaritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
E.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.b tā kā ir svarīgi, lai akts par vienoto 
tirgu nesastāvētu no savstarpēji nesaistītu 
pasākumu kopumiem un lai visi 
priekšlikumi būtu vērsti uz saskaņota 
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mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
E.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.c tā kā jāatjauno publisko struktūru 
demokrātiskās un likumīgās tiesības 
reglamentēšanas jomā un jāveic to 
pārorientācija uz mūsu ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Galvenie mērķi I. Ievads

Or. en

Grozījums Nr. 34
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Galvenie mērķi I. Ievads

Or. en
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Grozījums Nr. 35
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Galvenie mērķi I. Ievads

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Galvenie mērķi I. Ievads

Or. en

Grozījums Nr. 37
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
–1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

–1.a uzskata, ka, lai attīstītu 
konkurētspējīgu Eiropas tirgus sociālo 
ekonomiku, vienotā tirgus tiesību aktos, 
politikā un pasākumos būtu jāietver un 
jāveicina atbilstīga sociālā dimensija; 
uzskata, ka ir vajadzīga visaptverošas 
regulas formā pieņemta horizontālā 
sociālā progresa klauzula, kas skaidri 
nosaka, ka, īstenojot ekonomisko brīvību, 
jāievēro sociālās pamattiesības, piešķir 
prioritāti sociālajām pamattiesībām 
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domstarpību gadījumā un aizsargā un 
atbalsta tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības streikot, kā ierosināts sociālā 
progresa protokolā, un ka šāds pasākums 
atbilst Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantam un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai un ir piemērotākais 
risinājums, lai atbalstītu pilsoņus un 
sociālās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 38
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
–1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

–1.b uzskata, ka ir ļoti svarīgi aktā par 
vienoto tirgu iekļaut vērienīgu darba 
kārtību sociālajā un patērētāju 
aizsardzības jomā, paredzot integrēt 
sociālo klauzulu visos tiesību aktos, kas 
saistīti ar iekšējo tirgu un vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, likumdošanas darba 
kārtību, lai stiprinātu darba ņēmēju 
tiesības, vērienīgu tiesību aktu kopumu 
patērētāju aizsardzības jomā, kas 
ietekmētu iedzīvotāju ikdienas dzīvi, un 
paredzēt labāku nodokļu saskaņošanu, 
harmonizājot uzņēmuma peļņas nodokļa 
bāzes likmi un PVN likmes;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo 
īpaši II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas
iniciatīvas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 
II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 
II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas; taču uzskata, ka jāveic 
ierosināto pasākumu reorganizācija, 
pamatojoties uz dalībvalstu sociālo 
dalībnieku iesniegtajiem priekšlikumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 41
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā 
uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 
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II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas;

II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 
II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un jo īpaši 
II nodaļu „Uz iedzīvotāju interesēm 
orientēts vienotais tirgus, lai atjaunotu 
iedzīvotāju uzticēšanos”, kurā iekļautas 
19 uz Eiropas iedzīvotājiem orientētas 
iniciatīvas; uzskata, ka visas trīs 
paziņojuma nodaļas ir vienlīdz svarīgas 
un savstarpēji saistītas un ka attiecībā uz 
tām būtu jāīsteno saskaņota pieeja, 
nenodalot dažādos aktuālos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a īpaši uzsver Komisijas centienus šajā 
paziņojumā veicināt jaunas pieejas 
attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver vienotā tirgus nozīmi un to, ka 
vienotais tirgus būtu jāpielāgo iedzīvotāju 
interesēm; atzinīgi vērtē paziņojumā 
izmantoto holistisko pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Damien Abad, Andreas 
Schwab, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām 
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

2. uzskata, ka centieni pabeigt vienotā 
tirgus izveidi galvenokārt jāvelta 
iedzīvotāju, patērētāju un MVU rūpēm un 
tiesībām nolūkā pilnībā atjaunot viņu 
uzticēšanos vienotajam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
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patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām 
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

patērētāju, sabiedrisko pakalpojumu 
lietotāju un MVU rūpēm un tiesībām 
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

uzsver, ka iecere izveidot „uz iedzīvotāju 
interesēm orientētu vienoto tirgu” paliks 
nerealizēta, ja tas būs tikai stratēģisks 
līdzeklis, lai pārliecinātu iedzīvotājus par 
to, ka vienotais tirgus ir tiem vajadzīgs, un 
ka ir jārīkojas apņēmīgāk, lai saglabātu 
un attīstītu uz solidaritāti balstītu Eiropas 
modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām 
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām, it 
īpaši tāpēc, lai šos jautājumus efektīvāk 
prezentētu un darītu zināmus sabiedrībai
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

Or. cs

Grozījums Nr. 48
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām 

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni jāvelta arī iedzīvotāju, patērētāju 
un MVU rūpēm un tiesībām, nodrošinot 
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nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

viņiem praktiskus ieguvumus, nolūkā 
iegūt iedzīvotāju, patērētāju un MVU 
atbalstu Eiropas integrācijai; uzsver, ka 
iedzīvotāju un patērētāju uzticēšanos 
nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu un ka 
tā pastāvīgi jāveicina;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka vienotā tirgus izveides 
centieni galvenokārt jāvelta iedzīvotāju, 
patērētāju un MVU rūpēm un tiesībām
nolūkā pārvarēt pašreizējo „Eiropas 
nogurumu”;

2. uzskata, ka centieni pabeigt vienotā 
tirgus izveidi galvenokārt jāvelta 
iedzīvotāju, patērētāju un MVU rūpēm un 
interesēm nolūkā pārvarēt „Eiropas 
nogurumu” un ļaut iedzīvotājiem un 
mazajiem uzņēmumi vēl plašāk izmantot 
vienotā tirgus sniegtās iespējas, efektīvāk 
veicinot tādu iniciatīvu kā vienotie 
kontaktpunkti un portālu „Europe 
Direct” un „Tava Eiropa” izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a norāda, ka vienotā tirgus 
konkurētspēja un tā pieņemamība 
iedzīvotājiem būtu uzskatāmi nevis par 
pretrunīgiem, bet gan savstarpēji 
pastiprinošiem mērķiem; uzsver, ka, lai 
veiksmīgi pabeigtu vienotā tirgus izveidi, 
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iedzīvotāju uzticībai ir tikpat liela nozīme, 
kā labvēlīgai uzņēmējdarbības videi; 
uzskata, ka ekonomiskās integrācijas 
pamatā jābūt atbilstīgiem sociālajiem, kā 
arī vides un patērētāju aizsardzības 
pasākumiem, lai sasniegtu abus mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a turklāt uzskata, ka no ierosinātajām 
ar vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem 
saistītajām 19 iniciatīvām akta par vienoto 
tirgu galīgajā redakcijā par prioritārām 
jānosaka iniciatīvas, kas vērstas uz 
darbībām, kuras nodrošinās lielāko 
ieguldījumu darba vietu radīšanā, kas ir 
atjaunotas un ilgtspējīgas izaugsmes 
virzītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a piekrīt 2010. gada 20. maija rezolūcijā 
par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem paustajam 
viedoklim, ka Komisijai būtu jāveicina 
patērētājiem labvēlīgu vienotā tirgus 
tiesību aktu pieņemšana, lai nodrošinātu 
patērētāju interešu pilnīgu integrāciju 
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vienotā tirgus darbības principos;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par 
pašsaprotamu un ka tā pastāvīgi 
jāveicina;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Andreas Schwab, Małgorzata 
Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par 
pašsaprotamu un ka tā pastāvīgi 
jāveicina;

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanās ir ļoti svarīga vienotā tirgus 
darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par 
pašsaprotamu un ka tā pastāvīgi jāveicina;

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos vienotajam tirgum nedrīkst 
uzskatīt par pašsaprotamu un ka tā 
pastāvīgi jāveicina; it īpaši uzskata, ka, lai 
pildītu savus solījumus, dalībvalstīm un 
Eiropas Savienības iestādēm jānodrošina, 
lai pilnībā tiktu izmantotas pašreizējās 
vienotā tirgus struktūras sniegtās 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par 
pašsaprotamu un ka tā pastāvīgi jāveicina;

3. norāda, ka iedzīvotāju un patērētāju 
uzticēšanos nedrīkst uzskatīt par 
pašsaprotamu un ka Eiropas Savienībai tā 
jāiegūst, sasniedzot rezultātus;

Or. da

Grozījums Nr. 57
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a turklāt uzskata, ka jautājumā par 
pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem, 
izstrādājot priekšlikumus attiecībā uz 
vienoto tirgu, jāievēro subsidiaritātes un 
dalībvalstu suverenitātes princips, kā arī 
jāveicina labākās prakses apmaiņa starp 
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dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka, lai veicinātu labāku 
izpratni par Eiropas iestāžu darbību, 
Eiropas iedzīvotājiem jānodrošina iespēja 
pienācīgi tulkot visu tiešsaistes 
informāciju, izmantojot pieejamus un 
vienkāršus tiešsaistes tulkošanas rīkus, lai 
viņi varētu iepazīties ar nepieciešamo 
informāciju savā valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzsver, ka trūkst tiešas komunikācijas 
ar iedzīvotājiem, un uzskata, ka ES 
pārstāvniecībām dalībvalstīs būtu 
jāpiešķir tiesības nekavējoties reaģēt uz 
negatīviem un maldinošiem ziņojumiem 
plašsaziņas līdzekļos, darot zināmus 
faktus, un tādējādi arī veicināt informētas 
debates par Eiropas jautājumiem; turklāt 
atbalsta moderno tehnoloģiju 
izmantošanu visdažādākajos veidos, kādi 
iedomājami, tostarp lomu videospēļu 
izmantošanu, kuras jaunieši var spēlēt, 
sacenšoties Eiropas līmenī (piemēram, 
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iekļaujot tās ES konkursos skolām), 
vienlaicīgi mācoties un iegūstot 
informāciju par ekonomiku un ES 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c norāda, ka var un vajadzētu uzlabot 
paplašinātās Eiropas Savienības 
efektivitāti un demokrātisko leģitimitāti, jo 
Eiropas iedzīvotāju atbalsts Eiropas 
Savienībai nepārprotami mazinās; 
uzskata, ka Eiropas iedzīvotāju
apvienošanai, kam jābūt ES būtiskākajam 
uzdevumam, velta pārāk maz laika un 
centienu vai arī izmanto nepareizu 
metodi; tāpēc aicina dalībvalstis un 
Eiropas Savienības iestādes darīt vairāk, 
lai veicinātu atbalstu Eiropas Savienības 
un pārliecinātu Eiropas iedzīvotājus par 
Eiropas Savienības vērtībām un 
lietderību, sniegtajiem ieguvumiem un 
pozitīvajiem aspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 

svītrots
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vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 
prioritātes, rada vajadzību pēc 
konsekvences un labas pārvaldes, ar ko 
nodrošināt Eiropas integrācijas 
pasākumu saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 
vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 
prioritātes, rada vajadzību pēc 
konsekvences un labas pārvaldes, ar ko 
nodrošināt Eiropas integrācijas 
pasākumu saskaņotību;

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
kopumā attaisno Eiropas Parlamenta 
cerības, taču tie jāpārveido, lai par vienotā 
tirgus galveno mērķi kļūtu iedzīvotāji;
pauž nožēlu, ka paziņojums „Ceļā uz aktu 
par vienoto tirgu” ir sadalīts trīs nodaļās, 
nevis pamatojoties uz galvenajām tēmām, 
bet gan nošķirot Eiropas iedzīvotājus, 
uzņēmumus un pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 
vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 
vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 
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prioritātes, rada vajadzību pēc 
konsekvences un labas pārvaldes, ar ko 
nodrošināt Eiropas integrācijas pasākumu 
saskaņotību;

prioritātes vai skaidru saikni ar 
attiecīgajām esošajām iniciatīvām rada 
vajadzību pēc konsekvences un labas 
pārvaldes, ar ko nodrošināt Eiropas 
integrācijas pasākumu saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 
vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums, nenosakot skaidras 
prioritātes, rada vajadzību pēc 
konsekvences un labas pārvaldes, ar ko 
nodrošināt Eiropas integrācijas pasākumu
saskaņotību;

4. uzskata, ka Komisijas priekšlikumus var 
vēl vairāk uzlabot, lai par vienotā tirgus 
projekta galveno mērķi kļūtu iedzīvotāji, 
un ka ES iniciatīvu daudzskaitlīgums, 
nenosakot skaidras prioritātes, rada 
vajadzību pēc konsekvences un labas 
pārvaldes, ar ko nodrošināt vienotā tirgus 
politikas saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju, lai vēl vairāk 
veicinātu izaugsmi, vienkāršot spēkā 
esošos Eiropas tiesību aktus, veicot 
saskaņošanu un kodifikāciju, un šai 
sakarībā analizēt esošo tiesisko 
regulējumu uzņēmumiem un 
patērētājiem, lai ilgtermiņā izveidotu 
vienotu tiesību aktu sistēmu, piemēram, 
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Eiropas līgumtiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka spēkā esošo iekšējā tirgus 
noteikumu efektīvāka, ātrāka un 
vienkāršāka īstenošana un efektīvāka 
piemērošanas politika veicinātu 
iedzīvotāju uzticību iekšējam tirgum un 
pozitīvi ietekmētu gan iedzīvotājus, gan 
arī uzņēmumus;

Or. da

Grozījums Nr. 67
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociāli orientētas 
korporatīvās iestādes —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā
termiņā;

5. uzskata, ka Komisijas ierosinātie 
19 pasākumi būtu jānosaka prioritārā 
secībā, pamatojoties uz to ietekmi uz 
darba vietu radīšanu un spēju nodrošināt 
praktiskus ieguvumus Eiropas 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem saprātīgā
termiņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociāli orientētas 
korporatīvās iestādes —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociālās ekonomikas 
uzņēmumi (kooperatīvi, savstarpējās 
sabiedrības, apvienības un fondi) —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociāli orientētas 
korporatīvās iestādes —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 6 prioritātēm —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
iedzīvotāju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite, sociāli orientētas korporatīvās 
iestādes un sociālie pakalpojumi ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas 
jāvērtē, ņemot vērā cīņu pret klimata 
pārmaiņām un nepieciešamību ilgtermiņā 
nodrošināt ekonomisko, vides un sociālo 
ilgtspējību, ar ko iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem nodrošināt praktiskus un 
ilgtspējīgus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

Or. en



AM\856886LV.doc 33/125 PE458.639v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 70
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociāli orientētas 
korporatīvās iestādes —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

5. uzskata, ka Komisijas 19 priekšlikumi 
jānovērtē un jānosaka prioritārā secībā, 
ņemot vērā to nozīmīgumu un spēju
nodrošināt praktiskus ieguvumus Eiropas 
iedzīvotājiem, kā arī ņemot vērā to 
realizējamību un atbilstību citiem akta par 
vienoto tirgu mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver 19 priekšlikumos izklāstītās 
prioritātes, kuras atbilst 5 kritērijiem —
sociālās pamattiesības, patērētāju tiesības, 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīva 
preču aprite un sociāli orientētas 
korporatīvās iestādes —, ar ko 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
praktiskus ieguvumus reāli izpildāmā 
termiņā;

5. iesaka novērtēt 19 priekšlikumus, kas 
saistīti ar vienoto tirgu Eiropas 
iedzīvotājiem, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:

– patērētāju aizsardzības un drošības 
stiprināšana;
– jaunu tirgus iespēju nodrošināšana;
– tādu šķēršļu likvidēšana, kas liedz 
uzņēmumiem izmantot tirgus iespējas un 
ir diskriminējoši, it īpaši attiecībā pret 
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MVU;
– sabiedrisko pakalpojumu tirgu 
neizmantotā potenciāla izmantošana, it 
īpaši veicinot inovatīvu risinājumu 
pielietojumu sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanā;
– tiešs ieguldījums speciālistu 
pārvietošanās brīvības un/vai preču brīvas 
aprites nodrošināšanā;
– realizējamība reāli izpildāmā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atgādina, ka savā rezolūcijā par 
sociālo ekonomiku Eiropas Parlaments ir 
pieprasījis labāk atzīt sociālās ekonomikas 
uzņēmumus, tostarp vispārīgi integrēt 
jēdzienu Eiropas Savienības politikas 
jomās, pastiprināt dialogu ar sociālās 
ekonomikas pārstāvjiem, nodrošināt 
lielāku atbalstu uzņēmējdarbībai un atzīt 
tos sociālajā dialogā; atgādina, ka šajā 
rezolūcijā Eiropas Parlaments ir 
pieprasījis valsts reģistriem ņemt vērā 
sociālās ekonomikas uzņēmumus un 
apkopot īpašus statistikas datus par 
sociālās ekonomikas uzņēmumu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)



AM\856886LV.doc 35/125 PE458.639v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina organizēt Eiropas televīzijas 
konkursu „Eiropas gada pārrobežu 
uzņēmums”, lai informētu iedzīvotājus 
par vienotā tirgus piedāvātajām iespējām 
un priekšrocībām un par idejām bagātu 
jauniešu potenciālu; uzskata, ka radošu 
cilvēku no dažādiem Eiropas reģioniem 
apvienošana, lai izstrādātu 
uzņēmējdarbības plānu, piesaistītu 
finansējumu un kopā īstenotu pozitīvu 
projektu, palīdzētu popularizēt Eiropas un 
vienotā tirgus ideju kopā ar 
uzņēmējdarbības ideju; turklāt uzskata, 
ka, vienu gadu sekojot līdzi uzvarējušā 
uzņēmuma darbībai, pievēršot uzmanību 
arī tā darbiniekiem un viņu draugiem, un 
ģimenēm, būtu iespējams uzsvērt vienotā 
tirgus ieguvumus, trūkumus un 
iespējamos risinājumus, lai iedzīvotāji 
izprastu Eiropas idejas būtību, arī 
cilvēciskā aspektā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Kopīgie principi un vērtības svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Kopīgie principi un vērtības II. Vispārējs novērtējums

Or. en

Grozījums Nr. 76
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Kopīgie principi un vērtības II. Vispārējs novērtējums

Or. en

Grozījums Nr. 77
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Kopīgie principi un vērtības II. Vispārējs novērtējums — uz Eiropas 
iedzīvotāju interesēm orientēts vienotais 
tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Kopīgie principi un vērtības II. Eiropas Komisijas paziņojuma 
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vispārējs novērtējums

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.b apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzskata, ka daudzi Komisijas priekšlikumi 
joprojām ir pārāk vāji, lai ar tiem par 
vienotā tirgus galveno mērķi kļūtu 
iedzīvotāji, un ka ES iniciatīvu 
daudzskaitlīgums rada vajadzību noteikt 
ierobežotu būtiskāko prioritāšu skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļā 
uz aktu par vienoto tirgu” un tajā noteikto 
mērķi atjaunot Eiropas iedzīvotāju 
uzticēšanos, lai „izveidotu uz Eiropas 
iedzīvotāju interesēm orientētu vienoto 
tirgu”, īstenojot vairākus konkrētus 
pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām 
uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju 
tiesībām un darba tiesībām un 
c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 82
FEMM komitejas vārdā Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām uz 
kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju tiesībām 
un darba tiesībām un c) nodarbinātības 
aizsardzību, gatavojoties rūpniecības 
restrukturizācijas plānošanai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. pantu un Pamattiesību hartu;

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām uz 
kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju tiesībām 
un darba tiesībām, c) nodarbinātības 
aizsardzību, gatavojoties rūpniecības 
restrukturizācijas plānošanai, un 
d) dzimumu līdztiesības veicināšanu
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 8. un 9. pantu un Pamattiesību 
hartu;
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām uz 
kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju tiesībām 
un darba tiesībām un c) nodarbinātības 
aizsardzību, gatavojoties rūpniecības 
restrukturizācijas plānošanai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. pantu un Pamattiesību hartu;

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumi saglabā 
sekundāru nozīmi attiecībā pret 
pamattiesībām, un lai aizsargātu un 
īstenotu visas pamattiesības, un 
nodrošinātu, ka politika tiek izstrādāta, 
orientējoties uz iedzīvotāju sociālajām 
pamattiesībām — a) tiesībām uz kolektīvu 
rīcību, b) darba ņēmēju tiesībām un darba 
tiesībām un c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

uzskata, ka visi vienotā tirgus tiesību akti 
būtu jāvērtē, pamatojoties uz 
daudzdimensionāliem aspektiem (reālā 
ietekme uz ekonomiku, produktu un 
pakalpojumu kvalitāte un ietekme uz 
sociālo jomu un sabiedrību), un tas, 
pirmkārt un galvenokārt, attiecas uz 
esošajiem tiesību aktiem par vispārējas 
nozīmes pakalpojumu, piemēram, pasta, 
transporta un energoapgādes 
pakalpojumu, liberalizāciju;
norāda, ka, lai nodrošinātu Pamattiesību 
hartā paredzēto tiesību īstenošanu, ir 
jāvērtē ne tikai visu ierosināto, bet arī jau 
pieņemto tiesību aktu ietekme;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām 
uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju 
tiesībām un darba tiesībām un 
c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

6. aicina Komisiju, novērtējot ES tiesību 
aktu sociālo ietekmi, pienācīgi ņemt vērā 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. panta un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumus; uzsver, ka, veicot tiesību aktu 
ietekmes novērtējumu, gan sociālais, gan 
ekonomiskais, gan arī vides aspekts ir 
uzskatāmi par vienlīdz svarīgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām 
uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju 
tiesībām un darba tiesībām un 
c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

6. aicina attiecībā uz vienotā tirgus tiesību 
aktu projektiem veikt ne tikai 
ekonomiskās ietekmes, bet arī sociālās 
ietekmes novērtējumu, lai politika tiktu 
izstrādāta, ņemot vērā ieguvumus 
iedzīvotājiem un patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām 
uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju 
tiesībām un darba tiesībām un 
c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

6. ir pārliecināts, ka Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta aizsargā visas Eiropas 
iedzīvotāju un visu personu, kuras dzīvo 
Eiropas Sasvienībā, pilsoniskās, 
politiskās, ekonomiskās un sociālās 
tiesības; taču uzstāj, ka jāveic visu vienotā 
tirgus tiesību aktu sociālās ietekmes 
padziļināta analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ir pārliecināts, ka tā dēvētā horizontālā 
sociālā klauzula ir jāiekļauj visos vienotā 
tirgus tiesību aktos, lai politika tiktu 
izstrādāta, orientējoties uz iedzīvotāju 
sociālajām pamattiesībām — a) tiesībām 
uz kolektīvu rīcību, b) darba ņēmēju 
tiesībām un darba tiesībām un 
c) nodarbinātības aizsardzību, 
gatavojoties rūpniecības restrukturizācijas 
plānošanai saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu un 
Pamattiesību hartu;

6. ir pārliecināts, ka jānodrošina, ka
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantu, nosakot un īstenojot 
savu politiku un darbības, Eiropas 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
augsta izglītības, mācību un cilvēku 
veselības aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu; tāpēc uzskata, ka 
rūpniecības pārstrukturēšana jāplāno 
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savlaicīgi ne tikai lai saglabātu darba 
vietas, bet arī lai tās radītu;

Or. es

Grozījums Nr. 88
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Damien 
Abad, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju pievērst uzmanību 
jautājumam par iedzīvotāju mobilitāti; šai 
sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvas saistībā ar profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, iniciatīvu 
„Jaunatne kustībā”, iniciatīvu „Eiropas 
kvalifikāciju apliecība”, iniciatīvas 
saistībā ar aviopasažieru tiesībām un 
piekļuvi atsevišķiem banku 
pamatpakalpojumiem; uzskata, ka 
priekšlikumi, lai uzlabotu iedzīvotāju 
mobilitāti, būtu jāskata kā tiesību aktu 
kopums, un aicina izstrādāt tā saukto 
rezultātu pārskatu, lai to novērtētu;
(pirms 6. punkta)

Or. en

Grozījums Nr. 89
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Małgorzata Handzlik, Andreas 
Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atzīmē, ka jautājumi, kas saistīti ar 
produktu drošību un tirgus uzraudzību, ir 
ļoti svarīgi Eiropas iedzīvotājiem; tāpēc 



AM\856886LV.doc 43/125 PE458.639v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

atzinīgi vērtē Komisijas daudzgadu rīcības 
plānu Eiropas tirgus uzraudzības 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina vienkāršot kontroli attiecībā uz 
pārmērīgām kompensācijām uzņēmējiem, 
kuri atbildīgi par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem vietējā līmenī; aicina 
Komisiju izvērtēt un pārskatīt tā dēvēto 
Monti-Krusas tiesību aktu kopumu, lai 
stiprinātu tiesisko noteiktību vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina 
Brantner, Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju sekmēt un paplašināt 
līdzdalību mobilitātes programmās un 
veicināt šo programmu, it īpaši uz 
jauniešiem orientēto programmu, 
pamanāmību, piemēram, izmantojot 
vienotu nosaukumu visām mobilitātes 
programmām, vienlaicīgi saglabājot 
katras programmas īpatnības;
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atkārtoti norāda, ka atbalsta 
2010. gada 20. maija rezolūcijas par 
vienotā tirgus nodrošināšanu patērētājiem 
un pilsoņiem pamatprincipu, kas paredz, 
ka Eiropas Savienībai ir jārod līdzsvars 
starp atvērta tirgus ekonomiku, kas spēj 
veicināt ekonomikas izaugsmi un darba 
vietu radīšanu, un starp sistēmu, kura 
spēj nodrošināt patērētāju un vides 
aizsardzību, kā arī garantē sociālo 
dimensiju, tostarp Eiropas Savienības 
iedzīvotāju sociālās pamattiesības, un šie 
drošības pasākumi jāiekļauj visos Eiropas 
Savienības tiesību aktos jau to izstrādes 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. vēlreiz apstiprina, cik liela nozīme ir 
visu turpmāk uzskaitīto priekšlikumu 
ietekmei uz Eiropas iedzīvotāju dzīvi:

svītrots

horizontālās sociālās klauzulas 
piemērošana visiem pasākumiem, to 
nosakot par kopīgu prioritāti;
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7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas 
pārskatīšana;
7.3. pamatdirektīva par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem;
7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;
7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 
hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu 
atveseļot mājokļu tirgu un atgūt Eiropas 
iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;
7.6. atbilstīgs ES finansēts Eiropas 
transporta un enerģētikas tīkls, kas būtu 
veids, kā panākt Eiropas iedzīvotāju un 
tautsaimniecību sociālo un teritoriālo 
integrāciju;
7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums, ar ko 
nostiprināt patērētāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. vēlreiz apstiprina, cik liela nozīme ir 
visu turpmāk uzskaitīto priekšlikumu 
ietekmei uz Eiropas iedzīvotāju dzīvi:

svītrots

horizontālās sociālās klauzulas 
piemērošana visiem pasākumiem, to 
nosakot par kopīgu prioritāti;
7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas 
pārskatīšana;
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7.3. pamatdirektīva par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem;
7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;
7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 
hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu 
atveseļot mājokļu tirgu un atgūt Eiropas 
iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;
7.6. atbilstīgs ES finansēts Eiropas 
transporta un enerģētikas tīkls, kas būtu 
veids, kā panākt Eiropas iedzīvotāju un 
tautsaimniecību sociālo un teritoriālo 
integrāciju;
7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums, ar ko 
nostiprināt patērētāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.1. horizontālās sociālās klauzulas 
piemērošana visiem pasākumiem, to 
nosakot par kopīgu prioritāti;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.1. horizontālās sociālās klauzulas 
piemērošana visiem pasākumiem, to 
nosakot par kopīgu prioritāti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 97
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.1. horizontālās sociālās klauzulas 
piemērošana visiem pasākumiem, to 
nosakot par kopīgu prioritāti;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 98
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.1.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.1.a stratēģijas izstrāde un atvērta 
dialoga uzsākšana, lai pazeminātu 
augstās cenas, it īpaši pamata preču un 
pakalpojumu cenas, iekšējā tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.2. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas 
pārskatīšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.2. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas 
pārskatīšana;

7.2. Darbinieku nosūtīšanas direktīvas 
labākas īstenošanas veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.3. pamatdirektīva par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.3. pamatdirektīva par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem;

7.3. vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu augstāka kvalitāte;

Or. es

Grozījums Nr. 103
Emilie Turunen, Pascal Canfin, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.3. pamatdirektīva par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem;

7.3. tiesiskais regulējums par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem 
saskaņā ar Līguma 14. pantu un 
26. protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un modernizāciju
un vienlīdzīgas piekļuves un iespēju 
nodrošināšanu iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;

7.4. direktīvas par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem pārskatīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;

7.4. direktīvas par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu 
pārskatīšana, lai uzlabotu speciālistu 
mobilitāti un nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi un iespējas iedzīvotājiem un lai 
saistītu šo direktīvu ar aktā par vienoto 
tirgu ierosinātajiem priekšlikumiem par 
kvalifikāciju apliecību un pensiju 
pārvedamību, kā arī priekšlikumiem 
attiecībā uz iniciatīvu „Inovācijas 
Savienība” par pētnieku mobilitāti, kas ir 
būtisks Eiropas Savienības 
konkurētspējas priekšnosacījums”;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, par cilvēkresursu 
mobilitātes uzlabošanu un vienlīdzīgas 
piekļuves un iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem;

7.4. jauna regula par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, lai uzlabotu un 
modernizētu mobilitātes regulējumu, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi un 
iespējas iedzīvotājiem un lai novērstu 
vairākas tiesību aktu nepilnības, kas var 
kaitēt sabiedrībai un apdraudēt 
iedzīvotāju uzticēšanos kvalifikāciju 
savstarpējas atzīšanas sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.5. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 
hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu 
atveseļot mājokļu tirgu un atgūt Eiropas 
iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;

7.5. atbilstīgs regulējums un uzraudzība, 
nodrošinot atbildīgus aizdevumus un 
aizņēmumus hipotekārajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.5. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 7.5. tūlītēji pasākumi, lai uzlabotu banku 
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hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu 
atveseļot mājokļu tirgu un atgūt Eiropas 
iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;

pakalpojumus, palīdzot iedzīvotājiem un 
mazajiem uzņēmumiem risināt ikdienas 
problēmas saistībā ar vienoto tirgu, 
meklējot jaunas investīciju iespējas un 
veicinot finansējuma apriti vienotajā 
tirgū, un galu galā lai palīdzētu atgūt 
Eiropas iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem 
finanšu instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.5. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 
hipotekāro tirgu, ar kuriem palīdzētu 
atveseļot mājokļu tirgu un atgūt Eiropas 
iedzīvotāju uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;

7.5. tūlītēji pasākumi attiecībā uz vienotu 
hipotekāro tirgu, nodrošinot augstāko 
patērētāju aizsardzības līmeni un uz tirgu 
balstītus hipotekāro kredītu atmaksas 
nosacījumus, ar kuriem palīdzētu atveseļot 
mājokļu tirgu un atgūt Eiropas iedzīvotāju 
uzticību attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem;

Or. da

Grozījums Nr. 111
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.6. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.6. atbilstīgs ES finansēts Eiropas 
transporta un enerģētikas tīkls, kas būtu 
veids, kā panākt Eiropas iedzīvotāju un 
tautsaimniecību sociālo un teritoriālo 
integrāciju;

7.6. ES līdzfinansēts Eiropas transporta un 
enerģētikas tīkls, tostarp savietojamības 
un intermodalitātes veicināšana 
transporta nozarē un atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošana, kas būtu 
veids, kā panākt Eiropas iedzīvotāju un 
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tautsaimniecību sociālo un teritoriālo 
integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.6. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.6. atbilstīgs ES finansēts Eiropas 
transporta un enerģētikas tīkls, kas būtu 
veids, kā panākt Eiropas iedzīvotāju un 
tautsaimniecību sociālo un teritoriālo 
integrāciju;

7.6. atbilstīgs Eiropas transporta un 
enerģētikas tīkls, kas būtu veids, kā panākt 
Eiropas iedzīvotāju un tautsaimniecību 
sociālo un teritoriālo integrāciju;

Or. da

Grozījums Nr. 113
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.6.a apakšpunkts(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.6.a tiesību aktu priekšlikumi, 
pamatojoties uz Komisijas paziņojumu 
par pasažieru tiesībām visos transporta 
veidos;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.7. apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums, ar ko 
nostiprināt patērētāju aizsardzību;

7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums, ar ko 
nostiprināt patērētāju aizsardzību; šai 
sakarībā Komisijai būtu jāizstrādā 
daudzgadu rīcības plāns Eiropas tirgus 
uzraudzības attīstībai, kā arī 
pamatnostādnes muitas kontrolei 
produktu drošības jomā; mudina 
Komisiju izveidot vienotā tirgus 
uzraudzības sistēmu visiem produktiem, 
pamatojoties uz vienu tiesību aktu, kas 
aptvertu gan Direktīvas par produktu 
vispārēju drošību, gan arī Regulas par 
tirgus uzraudzību darbības jomu; šis 
jaunais tiesību akts jāizstrādā, lai panāktu 
augstu produktu drošības un tirgus 
uzraudzības līmeni, precizējot tiesisko 
pamatu un ņemot vērā esošo divu tiesību 
aktu labāk izstrādātos noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.7. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums, ar ko 
nostiprināt patērētāju aizsardzību;

7.7. efektīvs tirgus uzraudzības un 
produktu drošības regulējums un 
īstenošana, ar ko nostiprināt patērētāju 
aizsardzību;

Or. da
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Grozījums Nr. 116
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.7.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.7.a atzinīgi vērtē karti „Jaunatne 
kustībā”, kas paredzēta, lai uzlabotu 
jauniešu studiju, mācību un darba 
apstākļus ārvalstīs; norāda, ka ar šo 
iniciatīvu nepietiek, lai cīnītos pret 
satraucoši augsto jauniešu bezdarba 
līmeni Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.7.b apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.7.b atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu organizēt sabiedrisku 
apspriešanu par Eiropas kooperatīvo 
sabiedrību statūtiem, lai padarītu to 
interesantāku sociālajiem uzņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 7.7.c apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.7.c likumdošanas iniciatīvas par 
piekļuvi banku pamatpakalpojumiem un 
Komisijas aicinājums banku nozarei līdz 
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2011. gada beigām nākt klajā ar 
iniciatīvu, lai uzlabotu maksājumu par 
bankas pakalpojumiem pārredzamību un 
salīdzināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu padziļināti izprastas un 
nostiprinātas;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis pēc 
iespējas pielāgot komunikāciju parasto 
iedzīvotāju vajadzībām, piemēram, 
nodrošinot informācijas par visām 
Komisijas īstenotajām sabiedriskajām 
apspriešanām pieejamību visās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās vai 
izmantojot parastajiem iedzīvotājiem
saprotamu valodu;

Or. cs

Grozījums Nr. 120
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu padziļināti izprastas un 
nostiprinātas;

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības būtu plaši zināmas, tiktu 
padziļināti izprastas un piemērotas;

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Damien Abad, Małgorzata 
Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu padziļināti izprastas un 
nostiprinātas;

8. mudina dalībvalstis un Komisiju 
apvienot centienus, informējot 
iedzīvotājus par vienoto tirgu, lai 
nodrošinātu, ka tiek atzītas vienotā tirgus 
priekšrocības un tiek padziļināti izprastas 
un nostiprinātas viņu kā patērētāju 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu padziļināti izprastas un 
nostiprinātas;

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu pienācīgi izprastas un 
nostiprinātas;

Or. da

Grozījums Nr. 123
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai viņu 
tiesības tiktu padziļināti izprastas un 

8. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt 
efektīvāku komunikāciju ar iedzīvotājiem, 
lai viņu ES tiesības tiktu padziļināti 
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nostiprinātas; izprastas un nostiprinātas; šai sakarībā 
atzīst, ka vajadzīgas labākas 
komunikāciju stratēģijas, kas patiešām 
spētu ieinteresēt un iesaistīt lielāko daļu 
iedzīvotāju;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a  uzskata, ka otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reformām jābūt vērstām uz pirmā 
līmeņa pensiju sistēmu stiprināšanu un 
papildināšanu, garantējot atbilstīgas 
pensijas; atgādina Komisijai, ka daudzās 
dalībvalstīs efektīvi darbojas pirmā līmeņa 
pensiju sistēmas; aicina Komisiju ņemt to 
vērā un izmantot šos piemērus kā 
standartus visā Eiropas Savienībā;
uzsver, ka ekonomiskā krīze, 
demogrāfiskās pārmaiņas un problēmas, 
ar kurām saskaras mobilie darba ņēmēji, 
nevar būt attaisnojums, lai apšaubītu 
pirmā līmeņa pensiju sistēmas tiesību 
prioritāti un nozīmi, it īpaši nabadzības 
novēršanas kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzskata, ka sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva būs efektīvāka, ja tās pamatā 
būs skaidras, precīzas definīcijas un ja tā 
būs orientēta uz sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem, proti, uzņēmumiem, kuri: 
a) par prioritāti uzskata indivīdu un 
sociālo mērķi, nevis kapitālu; b) piedāvā 
brīvprātīgu un brīvu dalību; c) īsteno un 
veicina dalībnieku demokrātisku kontroli; 
d) ievēro dalībnieku/lietotāju un/vai 
sabiedrības intereses; e) aizsargā un 
piemēro solidaritātes un atbildības 
principu; f) tiek pārvaldīti autonomi; 
g) izmanto papildieņēmumus, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus vai 
lai dalībniekiem sniegtu vispārējas 
nozīmes pakalpojumus vai sabiedriskos 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju pārskatīt sabiedriskās 
apspriešanas noteikumus un pielāgot 
praksi un veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai iesaistītu lielāku iedzīvotāju daļu 
politikas izstrādes procesā;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b aicina Komisiju izstrādāt 
lietotājdraudzīgus rīkus portālā „Tava 
Eiropa”, lai nodrošinātu iespēju 
iedzīvotājiem informēt Komisiju par 
šķēršļiem, ar kuriem nākas saskarties 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atzinīgi vērtē dažādos konkrētos 
Komisijas priekšlikumus personu 
mobilitātes veicināšanai vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka Pakalpojumu direktīva 
nodrošina pamata regulējumu augstākam 
pakalpojumu sniedzēju pārvietošanās 
brīvības līmenim, kā arī stiprina 
patērētāju kā pakalpojumu saņēmēju 
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tiesības un veicina informācijas 
pieejamību, atbalstu un pārredzamību 
attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem un 
viņu pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzskata, ka Pakalpojumu direktīvas 
atbilstīgai īstenošanai arī turpmāk jābūt 
Komisijas būtiskākajai prioritātei, 
galvenokārt sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
lai turpinātu uzlabot administratīvās 
procedūras un direktīvas darbības jomā 
esošo sistēmu administratīvo sadarbību, it 
īpaši nodrošinot, ka dalībvalstis izveido 
pilnībā funkcionējošus vienotos 
kontaktpunktus;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ir jāatvieglina profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana; jāgarantē pārrobežu 
darba ņēmēju pensiju fondu pārvedamība; 
jānodrošina ārpusklases apmācība, kas 
palīdz iegūt kvalifikāciju apliecību; un 
jāievieš karte „Jaunatne kustībā”;

9. uzsver, ka, īstenojot vienotu un 
koordinētu politiku, ir jāatbalsta Eiropas 
Savienības cilvēku kapitāls un jāveicina tā 
konkurētspēja; jāatvieglina profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana; jāgarantē pensiju 
fondu pārvedamība; jānodrošina 
ārpusklases apmācība; jānosaka skaidrāka 
saikne starp vidējās un augstākās 
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izglītības programmām un darba tirgus 
vajadzībām, uzsverot stažēšanās lielo 
nozīmi, un jāveic izmaksu un ieguvumu 
analīze attiecībā uz kvalifikāciju 
apliecības un kartes „Jaunatne kustībā” 
nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Andreas Schwab, 
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka 9. atzinīgi vērtē
ir jāatvieglina profesionālo kvalifikāciju 
atzīšana;jāgarantē pārrobežu darba 
ņēmēju pensiju fondu pārvedamība; 
jānodrošina ārpusklases apmācība, kas 
palīdz iegūt kvalifikāciju apliecību; un 
jāievieš karte „Jaunatne kustībā”;

Komisijas ieceri ierosināt likumdošanas 
iniciatīvu, lai īstenotu reformu
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
sistēmā;aicina Komisiju novērtēt acquis 
un līdz 2011. gada septembrim publicēt 
zaļo grāmatu;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ir jāatvieglina profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana; jāgarantē pārrobežu 
darba ņēmēju pensiju fondu 
pārvedamība; jānodrošina ārpusklases 
apmācība, kas palīdz iegūt kvalifikāciju 
apliecību; un jāievieš karte „Jaunatne 
kustībā”;

9. uzsver, ka ir jāatvieglina profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana, pārskatot spēkā 
esošo direktīvu un uzlabojot tās 
īstenošanu; uzskata, ka profesionālās 
kartes varētu būt konkrēta iniciatīva, lai 
veicinātu speciālistu mobilitāti vienotajā 
tirgū, vismaz noteiktās nozarēs; mudina 
Komisiju pirms direktīvas pārskatīšanas 
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veikt Eiropas profesionālo karšu 
ieviešanas ietekmes novērtējumu, ņemot 
vērā to nodrošinātos ieguvumus, 
pievienoto vērtību un izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju panākt ātrus 
rezultātus attiecībā uz pieeju drošiem 
produktiem un kvalitatīviem 
pakalpojumiem, lai stiprinātu patērētāju 
aizsardzību, kā arī uzlabot koordināciju 
tādās jomā kā preču tirgus uzraudzība un 
patērētāju aizsardzības tiesību aktu 
pārrobežu īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju, veicot ietekmes 
novērtējumu, arī noteikt, vai ierosināto
profesionālo karti un „Eiropas 
kvalifikāciju apliecību” var integrēt vienā 
kartē, lai panāktu sinerģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
lēmumam par rīcības programmas izveidi 
Eiropas radiofrekvenču spektra jomā; 
aicina Padomi un Parlamentu pēc 
iespējas drīzāk panākt vienošanos, ņemot 
vērā uzņēmumu un patērētāju intereses, 
lai veicinātu bezvadu platjoslas 
pakalpojumu tirgus strauju izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
ierosināt direktīvu, lai izveidotu vienotu 
integrētu tirgu hipotekārā kredīta jomā, 
kurā būtu augsts klientu aizsardzības 
līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b atzinīgi vērtē Komisijas mērķi uzlabot 
mobilitāti, it īpaši jauniešu mobilitāti; 
aicina gūt lielāku skaidrību attiecībā uz 
kartes „Jaunatne kustībā” pievienoto 
vērtību; aicina Komisiju turpināt izvērtēt 
iespēju ieviest Eiropas studentu 
mobilitātes kredītus, lai lielākam skaitam 
Eiropas jauniešu un jo īpaši tiem, kas ir 
vismazāk labvēlīgā situācijā, būtu iespēja 
studēt, iegūt apmācību vai tikt norīkotam 
darbā citā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pieņemt paziņojumu par enerģētikas 
prioritātēm 2020.–2030. gadam; aicina 
Komisiju risināt problēmas saistībā ar 
infrastruktūras iztrūkstošajiem posmiem 
un veicināt atjaunojamu energoresursu 
integrāciju, lai izveidotu pilnībā 
funkcionējošu iekšējo enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c pauž neapmierinātību par to, ka 
Komisijas paziņojumā par aktu par 
vienoto tirgu nav iekļauts priekšlikums vēl 
vairāk samazināt viesabonēšanas tarifus 
mobilo tālruņu lietotājiem par zvaniem 
vienotajā tirgū, jo tas būtu viens no 
praktiskākajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu konkrētu ieguvumu lielākajai 
daļai iedzīvotāju; pauž nožēlu par to, ka 
Eiropas Savienības noteikumi, šķiet, ir 
vienīgā iespēja noteikt cenu griestus, jo 
telekomunikāciju nozarē nav 
konkurences; aicina Komisiju 2011. gadā 
pilnībā atcelt viesabonēšanas maksu 
mobilo tālruņu lietotājiem un ierosināt 
daudzgadu plānu, lai pakāpeniski 
samazinātu datu viesabonēšanas maksu, 
2015. gadā sasniedzot nulles tarifa likmi;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c aicina Komisiju uzlabot pensijas 
tiesību pārvedamību, it īpaši aroda 
pensiju jomā; uzskata, ka pensiju sistēmu 
pārējie aspekti arī turpmāk galvenokārt 
būtu jāreglamentē dalībvalstu līmenī, 
ievērojot subsidiaritātes principu; aicina 
dalībvalstis efektīvāk koordinēt savu 
pensiju politiku un apmainīties ar labāko 
praksi Eiropas līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.d atzinīgi vērtē paziņoto likumdošanas 
iniciatīvu par Darba ņēmēju norīkošanas 
direktīvas (Direktīva 96/71/EK) 
īstenošanu, lai nodrošinātu norīkoto 
darba ņēmēju tiesību ievērošanu un 
precizētu valsts iestāžu un uzņēmumu 
saistības; aicina dalībvalstis novērst 
trūkumus direktīvas (Direktīva 96/71/EK) 
īstenošanā un piemērošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.e aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 
būtu attiecīgajā līmenī vienkārši 
sasniedzami, lai tie atbilstu skaidriem 
finansējuma noteikumiem, lai tiem būtu
augsta kvalitāte un lai tie būtu pieejami 
visiem; atzīmē, ka papildu pasākumi 
saistībā ar vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem Eiropas 
Savienības līmenī jāvērtē atsevišķi katras 
konkrētās nozares kontekstā, ievērojot 
subsidiaritātes principu;

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.f aicina Komisiju veicināt ES 
noteikumu piemērošanu, precizējot 
kritērijus attiecībā uz valsts atbalsta un 
publiskā iepirkuma saderīgumu ar iekšējo 
tirgu vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu jomā; noraida Eiropas 
līmeņa tiesību aktus par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.g atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu tirgu hipotekārā kredīta 
jomā, likvidējot šķēršļus hipotekārā 
kredīta izsniedzējiem darbībai citā 
dalībvalstī un traucēkļus iedzīvotājiem 
saņemt hipotekāro kredītu citā dalībvalstī, 
piemēram, patērētāju aizsardzības 
trūkumu, juridisko nenoteiktību un 
nepietiekamu hipotekārā kredīta 
izsniedzēju salīdzināmību;

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.h uzsver, ka, lai vienotajā tirgū 
nodrošinātu taisnīgu konkurenci un 
produktu drošību, vajadzīga efektīvāka un 
lielākā mērā saskaņota tirgus uzraudzība; 
ierosina Komisijai izveidot vienotu 
Eiropas tirgus uzraudzības sistēmu, lai 
identificētu produktus, kuri neatbilst 
Eiropas Savienības prasībām, it īpaši 
pirms šādi produkti tiek ievesti iekšējā 
tirgū vai ievešanas lakā pie tā ārējām 
robežām; aicina Komisiju aktīvāk 
iesaistīties dalībvalstu tirgus uzraudzības 
un muitas iestāžu darbības koordinēšanā; 
aicina dalībvalstis un Komisiju paredzēt 
atbilstīgus resursus efektīvu tirgus 
uzraudzības pasākumu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.i atzinīgi vērtē Komisijas paziņoto 
pasākumu, lai nodrošinātu piekļuvi 
atsevišķiem banku pamatpakalpojumiem; 
atzīmē, ka pastiprinātas kontroles 
pasākumiem attiecībā uz klientiem, kuri, 
iespējams, rada augstāku risku bankām, 
jābūt objektīvi pamatotiem un 
samērīgiem; atzinīgi vērtē ierosināto 
iniciatīvu uzlabot maksājumu par bankas 
pakalpojumiem pārredzamību un 
salīdzināmību;
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Or. en

Grozījums Nr. 148
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
vispārējas nozīmes pakalpojumu, fondu, 
kooperatīvu, savstarpējo sabiedrību un
apvienību atbilstīgu tiesisko regulējumu, ar 
ko novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt atbalstu citiem sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem (kooperatīviem, 
savstarpējām sabiedrībām, apvienībām un 
fondiem), kā arī citiem sociālās 
ekonomikas projektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Constance Le Grip, Andreas 
Schwab, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu, savstarpējo sabiedrību
un apvienību atbilstīgu tiesisko 
regulējumu, ar ko piešķirt tiem Eiropas 
uzņēmuma statusu un novērst juridisko 
nenoteiktību, uzlabot pārrobežu piekļuvi 
šiem uzņēmumiem un maksimāli 
palielināt to uzņēmējdarbības, sociālo, 
kultūras un inovāciju potenciālu 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

10. atzinīgi vērtē priekšlikumus, kas 
atbalsta inovāciju potenciālu sociālās 
ekonomikas jomā;vērš uzmanību uz to 
sociālās ekonomikas daļu, kas ietver 
kooperatīvus, savstarpējās sabiedrības, 
apvienības un fondus, jo tai ir īpaši liela 
nozīme ilgtspējīgas nodarbinātības un 
izaugsmes veicināšanā un cīņā pret 
nabadzību un sociālo atstumtību;
aicina īstenot pasākumus, lai izstrādātu
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu un īpašus 
Eiropas statūtus, ar ko novērst juridisko 
nenoteiktību, veicināt pārrobežu darbību
un ne tikai nodrošināt, ka šādi sociāli 
orientēti inovatīvi uzņēmumi var pēc 
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iespējas labāk izmantot savu ekonomisko 
un sociālo potenciālu vienotajā tirgū, bet 
arī attīstīt sociāli orientētus korporatīvos 
uzņēmumus un sociāli inovatīvus 
korporatīvos projektus vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

10. atzinīgi vērtē idejas par atbalstu 
fondiem, kooperatīviem un savstarpējām 
sabiedrībām, taču ierosina Komisijai 
pirms turpināt izstrādāt Eiropas 
Savienības tiesisko regulējumu nevis 
aicināt īstenot pasākumus dalībvalstu 
līmenī, bet gan veikt ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz ieguvumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību un 
nodrošināt sociāli orientētu korporatīvo 
iestāžu un sociāli inovatīvu korporatīvo 
projektu izveidi vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā;

10. aicina īstenot pasākumus, lai izveidotu 
fondu, kooperatīvu un savstarpējo 
apvienību tiesisko regulējumu, ar ko 
novērst juridisko nenoteiktību, veicināt 
pārrobežu darbību un nodrošināt, ka šādi 
uzņēmumi pēc iespējas labāk var izmantot 
savu inovatīvo, sociālo un kultūras 
potenciālu vienotajā tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 154
Eva-Britt Svensson
FEMM komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju veikt atbilstīgus 
pasākumus attiecībā uz uzņēmumu valžu 
sastāvu un to dalībnieku dažādību, tostarp 
līdzsvarotāku vīriešu un sieviešu 
pārstāvību Eiropas uzņēmumu lēmumu 
pieņemšanas struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai izstrādātu priekšlikumus 
par Eiropas apvienību, savstarpējo 
sabiedrību un fondu statūtiem, un īstenot 
atbalsta pasākumus, kas nodrošinātu 
Eiropas kooperatīvo sabiedrību statūtu 
izstrādi, lai garantētu tādus pašus 
konkurences apstākļus, kādi ir citiem 
uzņēmumiem, un lai novērstu juridisko 
nenoteiktību, un nodrošināt sociāli 
orientētu korporatīvo iestāžu un sociāli 
inovatīvu korporatīvo projektu izveidi 
vispārējas nozīmes pakalpojumu jomā; 
norāda, ka uzņēmumu daudzveidības 
veicināšana ir būtisks aspekts, veidojot 
efektīvu vienoto tirgu, kas atbilst 
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iedzīvotāju vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju atzīt kooperatīva 
modeli par būtisku tirgus sociālās 
ekonomikas elementu; aicina Komisiju 
uzlabot sabiedrības informētību un 
izpratni par kooperatīviem, līdz 
2011. gada beigām izstrādājot paziņojumu 
par kooperatīvu atbalstu un darbību 
Eiropā; aicina Komisiju savā paziņojumā 
pievērst īpašu uzmanību konkrētām 
administratīvām, juridiskām un 
praktiskām problēmām, ar kurām 
saskaras kooperatīvi, un ierosināt 
priekšlikumus šādu problēmu risināšanai

Or. en

Grozījums Nr. 157
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina turpināt attīstīt sociālo 
ekonomiku, izmantojot struktūrfondu 
finansējumu un sociālās inovācijas 
programmas; atzinīgi vērtē to, ka sociālās 
ekonomikas uzņēmumi tiek atzīti par 
tirgus sociālās ekonomikas resursu 
avotiem, un aicina īstenot pasākumus, lai 
uzlabotu pārrobežu piekļuvi šādiem 
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uzņēmumiem un lai pēc iespējas 
palielinātu to uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības potenciālu vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
nepieciešamības gadījumā ņemt vērā 
ierosināto tiesību aktu sociālo ietekmi uz 
vienoto tirgu, lai tiktu pieņemti labāk 
informēti un lielākā mērā uz 
pierādījumiem balstīti politiskie lēmumi; 
aicina Komisiju ierosināt rādītāju 
kopumu tiesību aktu sociālās ietekmes 
novērtēšanai; uzskata, ka šāds ietekmes 
novērtējums jāveic kā daļa no integrēta 
novērtējuma, kura laikā tiek analizēta 
priekšlikuma ietekme uz visiem 
būtiskākajiem aspektiem (proti, finanses, 
vide, konkurētspēja, darba vietu radīšana 
un izaugsme);

Or. en

Grozījums Nr. 159
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b uzsver, ka ir svarīgi izmantot 
publisko iepirkumu, lai veicinātu 
nodarbinātību, sociālo progresu, 
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ilgtspējīgu attīstību un inovāciju; mudina 
Komisiju veicināt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumu pieeju 
publiskajam iepirkumam un godīgu 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b uzsver, ka ir svarīgi veidot drošu 
vienoto tirgu, un atzinīgi vērtē daudzgadu 
rīcības plānu Eiropas tirgus uzraudzības 
izveidei un pamatnostādnes muitas 
kontrolei produktu drošības jomā;

Or. en

(pirms 7. paragrāfa)

Grozījums Nr. 161
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Andreas Schwab, Małgorzata 
Handzlik, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
10.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.c uzsver nepieciešamību apmainīties ar 
labāko praksi starp dalībvalstīm; aicina 
nodrošināt sadarbību, zināšanu 
apvienošanu un labākās prakses apmaiņu 
starp tirgus uzraudzības iestādēm; uzsver, 
ka ir svarīgi nodrošināt sadarbību starp 
muitas un tirgus uzraudzības iestādēm pie 
ārējām robežām, lai veiktu produktu, ko 
ieved Kopienā, atbilstīgu pārbaudi; atzīst 
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PROSAFE būtisko ieguldījumu šo 
jautājumu risināšanā;

Or. en

(pirms 7. paragrāfa)

Grozījums Nr. 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
10.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.d aicina Komisiju noteikt un likvidēt 
šķēršļus nodokļu jomā, ar kuriem 
joprojām saskaras Eiropas iedzīvotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, cik būtiski ir apmācīt 
civildienesta ierēdņus jautājumos par 
vienotā tirgus likumiem, tirgus 
uzraudzību un produktu drošību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 164
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, cik būtiski ir apmācīt 
civildienesta ierēdņus jautājumos par 
vienotā tirgus likumiem, tirgus 
uzraudzību un produktu drošību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 165
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, cik būtiski ir apmācīt 
civildienesta ierēdņus jautājumos par 
vienotā tirgus likumiem, tirgus 
uzraudzību un produktu drošību;

11. aicina atbalstīt valsts iestāžu 
darbinieku un patērētāju mācību 
programmas Eiropas Savienības tiesību 
aktu jomā, kas saistīti ar vienoto tirgu, lai 
uzlabotu viņu izpratni par tiesībām un 
attiecīgajiem pienākumiem;

Or. cs

Grozījums Nr. 166
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Komisiju apsvērt iespēju 
izveidot vienotā tirgus platformu, 
piedāvājot iedzīvotājiem tā saukto vienas 
pieturas aģentūru, kur var iegūt 
informāciju un konsultācijas saistībā ar 
visām vienotā tirgus brīvībām; uzskata, ka 
šāda iniciatīva, ja tā tiek izstrādāta kā 
lietotājdraudzīgs, saprotams un 
iedzīvotājiem pamanāms risinājums, 
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tuvinātu Eiropas iedzīvotājus vienotajam 
tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a pauž nožēlu par to, ka aktā par 
vienoto tirgu nav paredzēti pasākumi 
saistībā ar viesabonēšanas tarifiem, 
neskatoties uz to, ka šādi pasākumi 
nodrošinātu praktiskus ieguvumus un 
piepildītu iedzīvotāju lielās cerības šajā 
jomā; tomēr norāda, ka Komisija ir 
pielikusi ievērojamas pūles, pēdējos gados 
samazinot viesabonēšanas maksu 
patērētājiem, un tāpēc uzsver, ka, lai 
sasniegtu digitālajā programmā noteiktos 
mērķus, šī iniciatīva būtu jāiekļauj akta 
par vienoto tirgu darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b norāda, ka esošajā tiesiskajā 
regulējumā, kas attiecas uz aviopasažieru 
tiesībām, jāparedz efektīvāki izpildes 
pasākumi, lai iedzīvotāji, it īpaši pasažieri 
ar kustību traucējumiem, varētu pilnībā 
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īstenot savas tiesības; aicina Komisiju 
pieņemt priekšlikumu grozīt regulu par 
aviopasažieru tiesībām, lai pastiprinātu 
patērētāju aizsardzības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
11.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
īstenot sabiedrisko apspriešanu par 
korporatīvo pārvaldību un uzlabot 
uzņēmēju sniegtās informācijas par 
sociāliem un vides jautājumiem un 
cilvēktiesību ievērošanu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Rafał 
Trzaskowski, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
11.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.d atzīmē Komisijas priekšlikumu par 
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu un 
iesaka sākt sabiedrisko apspriešanu par šo 
projektu, lai novērtētu šā pasākumu 
potenciālu ekonomiskās izaugsmes un 
darba vietu radīšanas kontekstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Damien Abad, Constance Le Grip, Małgorzata 
Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trūkumi svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 172
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trūkumi svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trūkumi svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trūkumi svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, 
ko Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no 
vienotā tirgus darbības atjaunošanās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 176
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, 
ko Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no 
vienotā tirgus darbības atjaunošanās;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās;

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās; atkārto, ka 
vienotā tirgus novērtējums jāveic, 
pamatojoties uz konkrētiem un 
izmērāmiem mērķiem sociālajā jomā; 
uzsver, ka vienotā tirgus novērtējuma 
pamatā bija rādītāji, kuri ļāva noteikt 
kapitāla plūsmas, iedzīvotāju kustības un 
pakalpojumu aprites līmeni, ignorējot to, 
ka vienotajam tirgum jābūt orientētam uz 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās;

12. uzskata, ka nepietiekami tiek analizēti 
tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko Eiropas 
iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā tirgus 
darbības atjaunošanās, un ka Komisijas 
komunikācija ar iedzīvotājiem gan 
centralizētā līmenī, gan arī ar reģionālo 
pārstāvniecību starpniecību Eiropas 
Savienības dalībvalstīs nav apmierinoša 
nedz valodas lietojuma, nedz arī 
izmantoto komunikācijas kanālu ziņā;

Or. cs
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Grozījums Nr. 179
Heide Rühle, Pascal Canfin, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās;

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi, kā arī 
liberalizācijas un tirgus mehānismu 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
izmaksām, pirktspēju, kvalitāti un 
pieejamību neatkarīgi no iedzīvotāju 
vecuma, invaliditātes, dzimuma, etniskās 
izcelsmes un reliģijas vai tas, ko Eiropas 
iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā tirgus 
darbības atjaunošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās;

12. uzskata, ka programmā nepietiekami 
analizēti tirgus lejupslīdes cēloņi un tas, ko 
Eiropas iedzīvotāju cer sagaidīt no vienotā 
tirgus darbības atjaunošanās; atkārtoti 
norāda, ka jānovērtē vienotā tirgus 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un patērētāju un darba ņēmēju 
tiesībām, un aicina Komisiju iesniegt šādu 
novērtējumu ne vēlāk kā 2012. gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Komisiju apsvērt iespēju 
piemērot efektīvas sankcijas dalībvalstīm 
par spēkā esošo iekšējā tirgus noteikumu 
neatbilstīgu īstenošanu un piemērošanu;

Or. da

Grozījums Nr. 182
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a pauž nožēlu, ka Komisijas 
paziņojumā par aktu par vienoto tirgu 
nepietiekami analizēti vairāki būtiski 
vienotā tirgus aspekti, piemēram, 
patērētāju tiesības un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana, kuriem jāpievērš 
lielāka uzmanība un kuri jāprecizē;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru 
apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti 
priekšlikumi par kolektīvās tiesiskās 

svītrots
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aizsardzības mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru 
apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti 
priekšlikumi par kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru 
apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti 
priekšlikumi par kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismu;

13. pauž nožēlu, ka vienīgais priekšlikums 
par kolektīvās tiesiskās aizsardzības 
mehānismu attiecas uz aicinājumu rīkot 
sabiedrisko apspriešanu, un tas ir solis 
atpakaļ, jo 2008. gada novembrī jau ir 
publicēta zaļā grāmata; uzskata, ka
pienācīgi uzraudzīta kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānisma izveide Eiropas 
līmenī būtu liels sasniegums patērētāju 
aizsardzības jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 186
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru 
apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti 
priekšlikumi par kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismu;

13. aicina, pabeidzot patlaban notiekošās 
apspriedes, iesniegt konkrētu 
priekšlikumu par alternatīvu strīdu 
izšķiršanas sistēmu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka, izņemot regulāru 
apspriežu rīkošanu, nav iesniegti konkrēti 
priekšlikumi par kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismu;

13. pauž nožēlu, ka nav izteikts aicinājums 
steidzami radīt vajadzīgos apstākļus, lai 
veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, kas 
ir sociālās labklājības sistēmu dzīvotspējas 
pamatā;

Or. es

Grozījums Nr. 188
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju ierosināt tiesību 
aktu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem augstas kvalitātes vispārējas 
nozīmes pakalpojumus; norāda, ka MVU 
iniciatīva paredz arī pienākumu 
2011. gadā izstrādāt pasākumu kopumu 
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saistībā ar vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem; sagaida, ka, izstrādājot 
šos priekšlikumus, tiks ņemti vērā Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 14. panta 
un 26. protokola noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
šie pakalpojumi ir sociālās labklājības 
būtiski elementi; uzskata, ka tirgus 
konjunktūra vienmēr nespēj reaģēt uz 
sabiedrisko pakalpojumu dinamisko 
attīstību; ierosina risināt esošās 
problēmas, nevis īstenojot institucionālu 
restrukturizāciju šajā jomā, bet gan 
aicinot dalībvalstis nodrošināt labāku 
pārvaldību;

Or. el

Grozījums Nr. 190
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. uzskata, ka paziņojumā nav pietiekami
uzsvērta sociālo pakalpojumu nozīme un 
nav atzītas vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu īpatnības vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā; uzskata, ka 
priekšlikumi stipri atpaliek no Komisijas 
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priekšsēdētāja solītās un Komisijas darba 
programmā iekļautās regulējuma 
kvalitātes; aicina Komisiju steidzami 
izstrādāt gan kvalitatīvu tiesisko 
regulējumu, gan arī saistītos 
priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. uzskata, ka aktā par vienoto tirgu būtu 
jāierosina pasākumi, lai publiskais sektors 
vairāk iesaistītu uzņēmumus inovatīvu 
risinājumu attīstīšanā sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. atbalsta Komisijas centienus noteikt 
kvalitatīvu vispārējas nozīmes 
pakalpojumu regulējumu, nodrošinot 
valsts iestādēm „rīku komplektu”, lai tās 
varētu novērtēt šo pakalpojumu kvalitāti 
un veikt salīdzināšanu gan nozares, gan 
starptautiskā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 
būtu attiecīgajā līmenī vienkārši 
sasniedzami, lai tie atbilstu skaidriem 
finansējuma noteikumiem, lai tiem būtu 
augsta kvalitāte un lai tie būtu pieejami 
visiem; atzīmē, ka papildu pasākumi 
saistībā ar vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem Eiropas 
Savienības līmenī jāvērtē atsevišķi katras 
konkrētās nozares kontekstā, ievērojot 
subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka paziņojumā nav uzsvērta 
sociālo pakalpojumu nozīme; uzskata, ka 
paziņojuma izklāsts stipri atpaliek no 
Komisijas priekšsēdētāja solītās 
regulējuma kvalitātes;

14. atzinīgi vērtē pozitīvo dinamiku, kas 
panākta, Komisijai īstenojot centienus 
izstrādāt kvalitatīvu vispārējas nozīmes 
pakalpojumu regulējumu, un uzsver 
nepieciešamību nodrošināt vispārējas 
nozīmes pakalpojumu pieejamību, 
universālumu un efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Wim van de Camp

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1) uzsver, ka komerciālajās 
profesionālajās mācību programmās jomā 
lielāka uzmanība būtu jāpievērš arī 
iekšējam tirgum un tā darbībai;

Or. nl

Grozījums Nr. 196
Wim van de Camp

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2) uzsver, ka, lai stiprināto iekšējo tirgu, 
vēl vairāk jāsaskaņo un jāpaātrina 
Eiropas Savienības tiesību aktu 
īstenošana dažādās dalībvalstīs;

Or. nl

Grozījums Nr. 197
Wim van de Camp

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3) uzsver, ka Eiropas Savienības tiesību 
aktu novērtēšana, iespējams, paātrisnās 
attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu 
pielāgošanu;

Or. nl
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Grozījums Nr. 198
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju, ņemot vērā 
finansiāli pieejamu mājokļu trūkumu, 
neprasīt dalībvalstīm ierobežot pieeju 
sociālajiem mājokļiem, nodrošinot tos 
tikai sociāli mazaizsargātām grupām un 
izslēdzot citas iedzīvotāju grupas, kurām 
vajadzīgi šādi mājokļi, 

Or. en

Grozījums Nr. 199
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
pieņemt tiesību akta priekšlikumu, lai 
uzlabotu Darba ņēmēju norīkošanas 
direktīvas īstenošanu, un aicina Komisiju 
precizēt sociālo pamattiesību īstenošanu 
saistībā ar vienotā tirgus ekonomikas 
brīvībām;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Jürgen Creutzmann

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

14.a aicina Komisiju veicināt Eiropas 
Savienības noteikumu piemērošanu, 
precizējot kritērijus attiecībā uz valsts 
atbalsta un publiskā iepirkuma 
saderīgumu ar iekšējo tirgu vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu jomā; 
noraida Eiropas līmeņa tiesību aktus par 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 201
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina izveidot savstarpēji savienotu 
pārrobežu transporta infrastruktūras 
tīklu, kas būtu savstarpēji izmantojams un 
ilgtspējīgs un kas būtu attīstāms, 
pamatojoties uz Eiropas sociālajām un 
ekonomiskajām vajadzībām un ņemot 
vērā Eiropas vides mērķus attiecībā uz 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
energotaupības un energoefektivitātes 
veicināšanu; vērš īpašu uzmanību uz šo 
TEN-T tīkla pievienoto vērtību, kas 
nodrošina efektīvu pamatu iedzīvotāju 
kustībai un preču apritei Eiropas 
Savienībā; atbalsta Eiropas Savienības 
finansējuma piešķiršanu pamattīkla 
prioritārajiem projektiem, kas atbilst šiem 
principiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 202
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b atzinīgi vērtē to, ka tiek paredzētas 
reālas tiesības pasažieriem, kas ceļo 
Eiropas Savienībā, izmantojot gaisa, 
dzelzceļa un jūras transportu un 
tālsatiksmes un vietējos autobusus, un 
atzīst, ka šīs tiesības ir būtiskas, lai 
veicinātu iedzīvotāju pārvietošanās 
brīvību vienotajā tirgū; norāda, ka, 
pārskatot visu transportu veidu pasažieru 
tiesību īstenošanu un izstrādājot tiesību
aktu priekšlikumus, būtu jāparedz 
atbilstīga patērētāju aizsardzība tādās 
jomās kā transporta tūrisma pakalpojumi, 
pakalpojumu sniedzēju maksātnespēja un 
pārmērīgi augsta maksa par 
pakalpojumiem, pievēršot uzmanību 
jauno tehnoloģiju izmantošanai viedā un 
ilgtspējīgā transporta sistēmā, atbalstot 
integrētu biļešu pārdošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Christian Engström, Heide Rühle, Pascal Canfin, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka nav izveidots vienots 
digitālais tirgus, un aicina demokratizēt 
piekļuvi platjoslām un turpināt regulas par 
telekomunikāciju nozari pārskatīšanu, 
nodrošinot privātumu, datu aizsardzību un 
atbalstu sociāli mazaizsargātām grupām;

15. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 204
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka nav izveidots vienots 
digitālais tirgus, un aicina demokratizēt 
piekļuvi platjoslām un turpināt regulas 
par telekomunikāciju nozari pārskatīšanu, 
nodrošinot privātumu, datu aizsardzību 
un atbalstu sociāli mazaizsargātām 
grupām;

15. uzsver nepieciešamību pabeigt vienotā 
digitālā tirgus izveidi un aicina īstenot 
pasākumus, lai attīstītu e-veselības 
projektus, un nodrošināt vispārēju
piekļuvi platjoslas pakalpojumiem par 
pieejamām cenām; sagaida, ka jaunā 
Eiropas Elektronisko komunikāciju 
regulatoru iestāde (BEREC) uzraudzīs 
ieguldījumus, konkurenci, pakalpojumu 
kvalitāti un pārredzamību patērētājiem, 
kā noteikts jaunajā telekomunikāciju 
nozares pamata tiesību aktā;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Damien Abad, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Małgorzata 
Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka nav izveidots vienots 
digitālais tirgus, un aicina demokratizēt 
piekļuvi platjoslām un turpināt regulas 
par telekomunikāciju nozari
pārskatīšanu, nodrošinot privātumu, datu 
aizsardzību un atbalstu sociāli 
mazaizsargātām grupām;

15. norāda, ka vienotā digitālā tirgus 
ieguvumi tieši ietekmēs Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi; aicina 
attiecināt spēkā esošos Eiropas tiesību 
aktus par universālā pakalpojuma 
saistībām telekomunikāciju nozarē arī uz 
platjoslas pakalpojumiem, lai nodrošinātu 
pamata telekomunikāciju pakalpojumus 
visiem Eiropas iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka nav izveidots vienots 
digitālais tirgus, un aicina demokratizēt 
piekļuvi platjoslām un turpināt regulas 
par telekomunikāciju nozari 
pārskatīšanu, nodrošinot privātumu, datu 
aizsardzību un atbalstu sociāli 
mazaizsargātām grupām;

15. atzinīgi vērtē ierosināto lēmumu par 
rīcības programmas izveidi Eiropas 
radiofrekvenču spektra jomā, it īpaši 
lēmumu līdz 2013. gadam apstiprināt 
800 MHz digitālās dividendes joslas 
atbrīvošanu, nodrošinot platjoslas 
pārklājumu lauku apvidos un ātru 
interneta pieslēgumu visiem 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju steidzami izstrādāt 
skaidrus tiesību aktus, kas definē 
vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus, pamatojoties nevis uz 
ekonomisko perspektīvu, bet gan uz 
pamattiesībām, stiprina subsidiaritātes 
principu un vietējo pašpārvaldi un izslēdz 
vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus 
no tirgus noteikumu darbības jomas; 
norāda uz ieinteresēto personu ieilgušo 
dialogu par šo jautājumu un aicina 
Komisiju beidzot rīkoties;

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju pārskatīt 
Direktīvu 2001/29/EK par autortiesībām 
informācijas sabiedrībā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 209
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju pārskatīt 
Direktīvu 2001/29/EK par autortiesībām 
informācijas sabiedrībā;

16. aicina Komisiju pārskatīt 
Direktīvu 2001/29/EK par autortiesībām 
informācijas sabiedrībā, lai nodrošinātu 
esošā tiesiskā regulējuma intelektuālā 
īpašuma aizsardzības jomā efektīvu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka trūkst skaidrības sociāli 
atbildīga publiskā iepirkuma jomā, un 
vērš uzmanību uz Lisabonas līguma un 
Pamattiesību hartas ieviestajām izmaiņām 
tiesiskajā regulējumā, un sagaida, ka 
Komisija atbilstīgi īstenos attiecīgos 
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noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 211
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Īstermiņa stratēģijas III. Galvenās prioritātes

Or. en

Grozījums Nr. 212
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Īstermiņa stratēģijas IV. Galvenās prioritātes

Or. en

Grozījums Nr. 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Īstermiņa stratēģijas III. Galvenās prioritātes

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Īstermiņa stratēģijas IV. Galvenās prioritātes

Or. en

Grozījums Nr. 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina īstenot šādas īstermiņa 
stratēģijas:

svītrots

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;
b) īstenot elektroniskās komercijas 
politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un 
patērētāju uzticēšanos pirkumiem 
tiešsaistē;
c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu 
nolūkā nodrošināt, ka vienotajā tirgū 
izplatītās preces ir drošas patēriņam, 
atbilst noteiktiem standartiem un ir 
legālas;

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
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faktiskie ieguvumi;
e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties 
uz horizontālo sociālo klauzulu, lai 
izvērtētu visu vienotā tirgus pasākumu 
atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina īstenot šādas īstermiņa 
stratēģijas:

svītrots

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;
b) īstenot elektroniskās komercijas 
politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un 
patērētāju uzticēšanos pirkumiem 
tiešsaistē;
c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu 
nolūkā nodrošināt, ka vienotajā tirgū 
izplatītās preces ir drošas patēriņam, 
atbilst noteiktiem standartiem un ir 
legālas;
d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;
e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties 
uz horizontālo sociālo klauzulu, lai 
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izvērtētu visu vienotā tirgus pasākumu 
atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 217
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina īstenot šādas īstermiņa 
stratēģijas:

17. aicina Komisiju apstiprināt šādus 
priekšlikumus kā Eiropas Parlamenta 
galvenās prioritātes:

Or. en

Grozījums Nr. 218
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina īstenot šādas īstermiņa 
stratēģijas:

17. aicina Komisiju apstiprināt šādus 
priekšlikumus kā Eiropas Parlamenta 
galvenās prioritātes:

Or. en

Grozījums Nr. 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ievaddaļa
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina īstenot šādas īstermiņa 
stratēģijas:

17. aicina Komisiju izskatīt šādus 
priekšlikumus kā Eiropas Parlamenta 
galvenās prioritātes:

Or. en

Grozījums Nr. 220
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju izskatīt šādus 
priekšlikumus kā Eiropas Parlamenta 
galvenās prioritātes:
a) aicina Komisiju uzlabot Eiropas 
iedzīvotāju mobilitāti, it īpaši ierosinot 
2012. gadā pārskatīt direktīvu par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un 
2011. gadā izvērtēt iespēju izmantot 
profesionālo karti un „Eiropas 
kvalifikāciju apliecību”;
b) aicina Komisiju 2011. gadā pilnībā 
atcelt viesabonēšanas maksu mobilo 
tālruņu lietotājiem un ierosināt 
daudzgadu plānu, lai pakāpeniski 
samazinātu datu viesabonēšanas maksu, 
2015. gadā sasniedzot nulles tarifa likmi;
c) aicina Komisiju 2011. gadā izstrādāt 
daudzgadu rīcības plānu efektīvākai un 
saskaņotai tirgus uzraudzībai, tostarp 
vienotu Eiropas tirgus uzraudzību 
sistēmu; Komisijai aktīvāk iesaistīties 
valsts tirgus uzraudzības un muitas 
iestāžu darbības koordinācijā un 
nodrošināt atbilstīgus resursus efektīvu 
tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanai;
d) aicina dalībvalstis nekavējoties pieņemt 
Komisijas priekšlikumu lēmumam, ar ko 
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izveido rīcības programmu Eiropas 
radiofrekvenču spektra jomā, it īpaši 
saistībā ar nodomu līdz 2013. gadam 
apstiprināt 800 MHz digitālās dividendes 
joslas atbrīvošanu, nodrošinot platjoslas 
pārklājumu lauku apvidos un ātru 
interneta pieslēgumu visiem 
iedzīvotājiem;
e) aicina Komisiju nodrošināt piekļuvi 
atsevišķiem banku pamatpakalpojumiem, 
pēc iespējas drīzāk 2011. gadā izstrādājot 
tiesību akta priekšlikumu, un uzlabot 
maksājumu par bankas pakalpojumiem 
pārredzamību un salīdzināmību, līdz 
2011. gadam izstrādājot pašregulācijas 
iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) aicina Komisiju līdz 2011. gada 
jūnijam iesniegt priekšlikumu grozīt 
Viesabonēšanas regulu, lai pagarinātu 
esošās regulas darbības termiņu un 
paplašinātu darbības jomu un lai to 
attiecinātu arī uz datu 
mazumtirdzniecības cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – b apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) mudina Komisiju līdz 2011. gada 
jūnijam pieņemt likumdošanas iniciatīvu 
par piekļuvi atsevišķiem banku 
pamatpakalpojumiem; atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu veikt pasākumus, lai 
uzlabotu maksājumu par bankas 
pakalpojumiem pārredzamību un 
salīdzināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) aicina Komisiju līdz 2011. gada 
septembrim publicēt zaļo grāmatu par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
novērtējot esošo sistēmu, un, ja iespējams, 
2012. gadā ierosināt likumdošanas 
iniciatīvu šīs sistēmas reformai;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) aicina Komisiju nākt klajā ar tiesību 
akta priekšlikumu par pensiju 
pārvedamību, lai novērstu šķēršļus, ar 
kuriem savas pensijas organizēšanā 
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saskaras mobilie darba ņēmēji;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, 
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) aicina Komisiju izmantot iespēju 
pārskatīt Direktīvu par produktu vispārēju 
drošību, lai ierosinātu jaunu regulējumu 
tirgus uzraudzības jomā, kas aptvertu gan 
patēriņa, gan arī nepatēriņa preces;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a ir pārliecināts, ka, lai iegūtu 
sabiedrības uzticību un nodrošinātu 
skaidrību attiecībā uz visām vienotā tirgus 
nākotnes iniciatīvām, izšķiroša nozīme ir 
vienotā tirgus sociālās ietekmes un 
ietekmes uz patērētājiem, vidi un 
ekonomiku pilnvērtīgam novērtējumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) lai nodrošinātu vienotā tirgus 
pasākumu orientāciju uz iedzīvotājiem un 
sociālo un darba ņēmēju tiesību pilnīgu 
ievērošanu, ir sevišķi svarīgi visos vienotā 
tirgus tiesību aktos iestrādāt sociālo 
klauzulu, lai garantētu darba tiesības, 
atbilstīgus darba apstākļus un darba 
ņēmēju tiesības, pamatojoties uz pozitīvu 
acquis, piemēram, 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū 1. panta 6. 
un 7. punktu un 14. apsvērumu un 
Padomes Regulas 1998/2679/EK par 
iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu 
preču apriti starp dalībvalstīm 2. pantu; 
uzskata, ka pirms vienotā tirgus tiesību 
aktu priekšlikumu izstrādes jāveic sociālo, 
patērētāju aizsardzības, vides, ekonomisko 
un nodarbinātības aspektu pilnvērtīgs 
novērtējums (29. un 30. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 228
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem un likvidēt nodokļu 
šķēršļus un nodokļu dubulto uzlikšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 229
Othmar Karas

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, attīstīt integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu, ņemot vērā tā 
reģionālo raksturu, un likvidēt nodokļu 
šķēršļus un nodokļu dubulto uzlikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) nekavējoties ierosināt direktīvu, lai 
veicinātu banku pakalpojumu 
pārredzamību, salīdzināmību un uzlabotu 
piekļuvi, it īpaši MVU piekļuvi, šādiem 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) 1. prioritārā joma — kvalifikācijas un 
profesionālā izglītība

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu;

a) sekmēt Eiropas tirgus uzraudzību, 
uzlabot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, izveidot integrētu 
vienoto hipotekāro tirgu un likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu, ņemot vērā dalībvalstu 
labklājības sistēmu finansēšanas 
principus;

Or. da

Grozījums Nr. 233
Emilie Turunen, Heide Rühle, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aa) aicina mērķtiecīgi pārskatīt Darba 
ņēmēju norīkošanas direktīvu (96/71/EK), 
lai stiprinātu dalībvalstu darba tiesību 
standartus un darba attiecību sistēmas, 
tostarp sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu un dažādas kolektīvās rīcības 
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formas, un atbalstīt principu, kas paredz 
vienādu samaksu par vienādi vērtīgu 
darbu vienā darba vietā, nevis tikai 
norādīt atsauci uz minimālo algas likmi; 
aicina visos attiecīgajos tiesību aktos 
noteikt darba tiesību standartus attiecībā 
uz darba vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Emilie Turunen, Pascal Canfin, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aa) aicina Komisiju padziļināti analizēt tā 
dēvēto sociālā dempinga fenomenu 
attiecībā uz darba samaksu un darba 
apstākļiem iekšējā tirgū; uzsver, ka 
sociālajiem partneriem un dalībvalstu 
darba inspekcijām ir izšķiroša nozīme 
šādas analīzes veikšanā; sagaida, ka 
Komisija nepieciešamības gadījumā 
ierosinās jaunus tiesību aktus vai papildu 
īstenošanas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aa) ierosina pasākumu kopumu, lai 
veicinātu Eiropas Savienības iedzīvotāju 
mobilitāti iekšējā tirgū:
– Direktīvas par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu plānotā pārskatīšana un 
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reforma;
– Eiropas Savienības profesionālās kartes 
un kvalifikāciju apliecības iniciatīvas 
pievienotās vērtības un realizējamības 
analīze, ņemot vērā datu aizsardzības 
prasības;
– studentu un mācību iestāžu beidzēju 
mobilitātes veicināšana, nodrošinot 
diplomu un kvalifikāciju atzīšanu, 
atbalstot tā dēvēto Boloņas procesu;
– pensiju pārvedamības veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – i daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) atbalsta Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
pārskatīšanu, lai veicinātu kvalifikāciju 
atzīšanu un palielinātu darba ņēmēju 
mobilitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 237
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – ii daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
veicināt un paplašināt sadarbību 
profesionālās izglītības un mācību jomā, 
it īpaši uzlabojot Kopenhāgenas procesa 
laikā izstrādātos rīkus un atbalstot to 
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izmantošanu, un uzsver nepieciešamību 
nepārtraukti pielāgot profesionālo 
izglītību un mācības darba tirgus 
vajadzībām un tendencēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – iii daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) aicina Komisiju pirms paredzētās 
profesionālās kartes ieviešanas veikt 
rūpīgu tās novērtējumu un it īpaši 
novērtēt tās saistību ar Eiropas 
kvalifikāciju apliecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – iv daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) atkārtoti norāda, ka jāveicina un 
jāuzlabo jauniešu mobilitāte, likvidējot 
esošos šķēršļus, it īpaši saistībā ar 
stažēšanos Eiropā; aicina Komisiju ieviest 
karti „Jaunatne kustībā”, nosakot 
procedūras šīs iniciatīvas īstenošanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 240
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – v daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) atkārtoti norāda, ka ir svarīgi 
apstiprināt prasmes, kas iegūtas dzīves 
laikā, un atbalsta Komisijas ieceri 
ierosināt Padomei ieteikumu, lai sekmētu 
un apstiprinātu izglītību, kas iegūta ārpus 
tradicionālās izglītības satvara, it īpaši 
ņemot vērā pieredzi, kas iegūt saistībā ar 
programmu „Izglītība un apmācība 
2010”;

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – a apakšpunkts – vi daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) aicina Komisiju atbalstīt un paplašināt 
Eiropas mobilitātes programmas izglītības 
jomā un it īpaši programmu „Leonard 
da Vinci”, pagarinot termiņu kredītiem, 
kas paredzēti vērienīgu jauniešu 
mobilitātes programmu īstenošanai, it 
īpaši stažēšanās jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts –b apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) īstenot elektroniskās komercijas 
politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un 
patērētāju uzticēšanos pirkumiem 
tiešsaistē;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 243
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts –b apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) īstenot elektroniskās komercijas 
politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un 
patērētāju uzticēšanos pirkumiem 
tiešsaistē;

b) uzsver, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem ir liela nozīme kā 
Eiropas iedzīvotāju pamattiesībām, kā 
Eiropas tirgus sociālās ekonomikas 
stūrakmenim un kā krīzes ietekmes uz 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
mazināšanas pasākumam un aicina 
izstrādāt tiesisko regulējumu vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
jomā, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 14. pantu un 
26. protokolu, lai izvairītos no juridiskās 
nenoteiktības, lai nodrošinātu iespēju 
valsts iestādēm sniegt, īstenot un
organizēt šos pakalpojumus atbilstīgi 
lietotāju vajadzībām un lai garantētu 
piekļuvi kvalitatīviem un finansiālā ziņā 
pieejamiem universālajiem 
pakalpojumiem, piemēram, sabiedriskā 
transporta, energoapgādes, ūdens 
apgādes, mājokļu un banku pakalpojumu 
jomā (25. priekšlikums); uzsver sociālās 
ekonomikas uzņēmumu nozīmi, kas 
pārstāv vērtīgu alternatīvo 
uzņēmējdarbības modeli, kurš veiksmīgi 
darbojas tirgū, nodrošinot pakalpojumus, 
nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, un 
aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus 



PE458.639v01-00 114/125 AM\856886LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

par Eiropas statūtiem apvienībām, 
savstarpējām sabiedrībām un fondiem un 
īstenot atbalsta pasākumus, kas 
nodrošinātu Eiropas kooperatīvo 
sabiedrību statūtu izstrādi, lai garantētu 
tādus pašus konkurences apstākļus, kādi 
ir citiem uzņēmumiem (47. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 244
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – b apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) īstenot elektroniskās komercijas 
politiku, lai palielinātu iedzīvotāju un 
patērētāju uzticēšanos pirkumiem 
tiešsaistē;

b) 2. prioritārā joma — patērētāju drošība

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – b apakšpunkts – i daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) atbalsta Eiropas Savienības daudzgadu 
rīcības plānu tirgus uzraudzības attīstībai 
un Direktīvas par produktu vispārēju 
drošību pārskatīšanu, kas nodrošinās 
patērētāju aizsardzību, un uzsver, ka 
Komisijas rīcības plānam, kas vērsts pret 
viltošanu, ir īpaši liela nozīme Eiropas 
Savienības patērētāju drošības 
uzlabošanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 246
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ba) atbalstīt vienoto enerģētikas tirgu, lai, 
turpinot liberalizāciju un resursu 
diversifikāciju, palielinātu konkurenci, 
tādējādi veicinot Eiropas enerģētikas 
nozares konkurētspējas paaugstināšanos, 
nodrošinot zemākas cenas iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem un paaugstinot 
energoapgādes drošību, un it īpaši 
pieprasīt regulatoriem nodrošināt 
konkurenci sadalē un veicināt 
ieguldījumus tā sauktajos viedajos tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 247
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu 
nolūkā nodrošināt, ka vienotajā tirgū 
izplatītās preces ir drošas patēriņam, 
atbilst noteiktiem standartiem un ir 
legālas;

c) izstrādāt īpašus noteikumus, lai 
veicinātu vairāk un labākas darba vietas, 
tāpēc aicina pārskatīt Direktīvu par darba 
ņēmēju norīkošanu, ievērot principu, kas 
paredz vienādu samaksu par vienādi 
vērtīgu darbu, un nodrošināt 
pamattiesību, tostarp tiesību streikot, 
īstenošanu; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu sākt apsrpiešanos ar 
sociālajiem partneriem, lai izstrādātu 
Eiropas regulējumu nolūkā spēt laikus 
plānot rūpniecības pārstrukturēšanu, un 
aicina šādu apspriešanās ar sociālajaiem 
partneriem procedūru piemērot arī visās 
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attiecīgajās vienotā tirgus nozarēs; aicina 
pārskatīt Direktīvu par pensiju fondiem, 
lai nodrošinātu pensijas tiesību, iemaksu 
un maksājumu pilnīgu pārvedamību un 
lai radītu apstākļus drošu pensiju shēmu 
izveidei, nodrošinot atbilstīgu regulējumu
un pensiju fondu uzraudzību (30., 31. un 
32. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 248
Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu nolūkā 
nodrošināt, ka vienotajā tirgū izplatītās 
preces ir drošas patēriņam, atbilst 
noteiktiem standartiem un ir legālas;

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
samērīgs, iegūtu sabiedrības atbalstu un 
vienlaicīgi ņemtu vērā pamattiesības un 
kas būtu galvenais preventīvais 
instruments, ar ko vērsties pret viltošanu un 
pirātismu nolūkā nodrošināt, ka vienotajā 
tirgū izplatītās preces ir drošas patēriņam, 
atbilst noteiktiem standartiem un ir legālas;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu nolūkā 
nodrošināt, ka vienotajā tirgū izplatītās 
preces ir drošas patēriņam, atbilst 
noteiktiem standartiem un ir legālas;

c) veicināt Eiropas tirgus uzraudzību, 
vienlaicīgi saglabājot dalībvalstu rīcības 
brīvību pildīt to juridiskos pienākumus un 
veikt robežkontroles pasākumus attiecībā 
uz precēm, kas importētas no trešām 
valstīm, un turklāt izstrādāt rīcības plānu, 
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kas būtu galvenais preventīvais 
instruments, ar ko vērsties pret viltošanu un 
pirātismu nolūkā nodrošināt, ka vienotajā 
tirgū izplatītās preces ir drošas, atbilst 
attiecīgajiem standartiem un ir uzticamas 
un legālas;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu un pirātismu 
nolūkā nodrošināt, ka vienotajā tirgū 
izplatītās preces ir drošas patēriņam, 
atbilst noteiktiem standartiem un ir 
legālas;

c) 3. prioritārā joma — pārrobežu 
nodokļu politika iedzīvotājiem

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Constance Le Grip, Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – c apakšpunkts – i daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
2010. gada 20. decembra paziņojumu1 par 
pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršanu 
Eiropas Savienības pilsoņiem un aicina 
nekavējoties īstenot šajā paziņojumā 
izklāstītās iniciatīvas, it īpaši attiecībā uz 
nodokļu dubulto uzlikšanu un mantojuma 
nodokļa likmēm;
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____________________

1 Komisijas 2010. gada 20. decembra 
paziņojums Padomei, Eiropas 
Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai par pārrobežu 
nodokļu šķēršļu novēršanu ES pilsoņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 252
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;

svītrots

Or. da
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Grozījums Nr. 254
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;

d) aicina īstenot steidzamus un 
koordinētus pasākumus, lai veicinātu 
gudru, iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi 
un nodarbinātību, pabeidzot un uzlabojot 
vienotā tirgus infrastruktūru, piemēram, 
Eiropas Transporta tīklu, energoapgādes 
tīklu, pētniecības un attīstības 
infrastruktūru, piekļuvi ātrgaitas 
internetam un Eiropas radiofrekvenču 
spektra programmu, īstenojot stratēģiskus 
projektus, kas vadīti un finansēti Eiropas 
Savienības līmenī, it īpaši izmantojot 
Eiropas projektu obligācijas, un pieņemot 
konkrētus pasākumus mūžizglītības, 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas un 
profesionālo karšu ieviešanas jomā (26., 
27., 28., 32., 33., 34., 35. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 255
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;

d) uzlabot komunikācijas stratēģiju 
attiecībā uz gala patērētājiem, lai 
iedzīvotāji būtu labāk informēti par 
vienotā tirgus priekšrocībām, galvenokārt 
pievēršot uzmanību ieguvumiem, ko 
iedzīvotājiem piedāvā vienotais tirgus, un 
iedzīvotāju ikdienas problēmu (piemēram, 
saistībā ar maksājumiem par banku 
pakalpojumiem, preču cenu salīdzināšanu 
u. tml.) risināšanai;
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Or. cs

Grozījums Nr. 256
Constance Le Grip, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) izstrādāt efektīvu komunikācijas 
politiku par vienotā tirgus aktu, 
pamatojoties uz politikas revīziju, kurā 
izvērtēti iedzīvotājiem nodrošinātie 
faktiskie ieguvumi;

d) 4. prioritārā joma — uzņēmumi un 
pārvaldība;

Or. fr

Grozījums Nr. 257
Constance Le Grip, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – d apakšpunkts – i daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) atbalsta zaļās grāmatas izstrādi par 
uzņēmumu pārvaldību un aicina visas 
dalībvalstu un Eiropas Savienības 
iniciatīvas vērst uz labāku sieviešu 
pārstāvību augstākajā vadības līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 258
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

da) lai pilnībā izmantotu vienotā tirgus 
potenciālu iedzīvotāju interesēs, aicina: 
uzlabot Eiropas tirgus uzraudzību un 
garantēt efektīvu tiesisko regulējumu 
produktu drošības jomā; paaugstināt 
patērētāju aizsardzības līmeni, garantējot 
pārredzamību, salīdzināmību un 
konkurenci saistībā ar integrēta tirgus 
izveidi hipotekārā kredīta jomā, tiesībām 
uz piekļuvi banku pamatpakalpojumiem 
un maksājumu par bankas 
pakalpojumiem pārredzamību; likvidēt 
nodokļu šķēršļus un nodokļu dubulto 
uzlikšanu (39., 40., 41., 42. un 
43. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 259
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – e apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties 
uz horizontālo sociālo klauzulu, lai 
izvērtētu visu vienotā tirgus pasākumu 
atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 260
Constance Le Grip, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – e apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties 
uz horizontālo sociālo klauzulu, lai 
izvērtētu visu vienotā tirgus pasākumu 
atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 261
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – e apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties 
uz horizontālo sociālo klauzulu, lai 
izvērtētu visu vienotā tirgus pasākumu 
atbilstību, ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

e) izstrādāt rīcības plānu, kas būtu 
galvenais preventīvais instruments, ar ko 
vērsties pret viltošanu nolūkā nodrošināt, 
ka vienotajā tirgū izplatītās preces ir 
drošas patēriņam un atbilst noteiktiem 
standartiem; uzlabot iekšējo un ārējo 
muitas kontroli produktu drošības jomā 
(39. priekšlikums);

Or. en

Grozījums Nr. 262
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – e apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties uz 
horizontālo sociālo klauzulu, lai izvērtētu 
visu vienotā tirgus pasākumu atbilstību, 
ņemot vērā to sociālo ietekmi, 
rezultativitāti un realizācijas iespējas;

e) ieviest kritēriju sistēmu, pamatojoties uz 
horizontālo sociālo klauzulu, lai izvērtētu 
visu vienotā tirgus pasākumu atbilstību un
pievienoto vērtību, ņemot vērā to sociālo 
ietekmi, rezultativitāti un realizācijas 
iespējas, un veiktu iepriekšēju kontroli un 
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pēckontroli, iesaistot visas ieinteresētās 
personas, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ea) veicināt un atbalstīt sociālās 
ekonomikas uzņēmumus vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

eb) atbalstīt likumdošanas iniciatīvas 
attiecībā uz visu Eiropas Savienības 
iedzīvotāju vispārēju piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem un aicināt Komisiju 
līdz 2011. gada beigām ierosināt 
iniciatīvas, lai uzlabotu maksājumu par 
banku pakalpojumiem pārredzamību un 
salīdzināmību; 

Or. en
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Grozījums Nr. 265
Heide Rühle, Emilie Turunen, Pascal Canfin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ec) īstenot pasākumus, lai stabilizētu 
finanšu tirgus un aizsargātu patērētājus, 
nodrošinot atbilstīgu regulējumu un 
uzraudzību un atbildīgus aizdevumus un 
aizņēmumus hipotekārā kredīta jomā; šai 
sakarībā nodrošināt, lai hipotekārā 
kredīta tirgus produkti būtu rūpīgi 
izstrādāti, taisnīgi, saprotami un nebūtu 
maldinoši; izstrādāt stingrākus 
noteikumus par kredītspējas un 
maksātspējas novērtējumu, kā arī par 
kredīta starpniekiem kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 266
António Fernando Correia De Campos, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ea) uzsver nepieciešamību veikt 
turpmākus pasākumus, tostarp pieņemt 
tiesību aktus, korporatīvās pārvaldības un 
korporatīvās sociālās atbildības jomā, lai 
tiktu izstrādāta politika, kas orientēta uz 
piemērotu un atbildīgu atalgošanas 
politiku, plašākām apspriedēm ar darba 
ņēmējiem un viņu līdzdalību, akcionāru 
ilgtermiņa saistību valorizāciju, pienācīgu 
sieviešu līdzdalību pārvaldē un lēmumu 
pieņemšanas padomēs, kā arī uz 
ilgtspējīgas izaugsmes mērķiem 
(38. priekšlikums);

Or. en
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