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Grozījums Nr. 1
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2009. gada 19. februāra 
rezolūciju par sociālo ekonomiku[1],
[1] Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0062.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
24.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
saistībā ar Zaļo grāmatu par publisko 
iepirkumu [COM(2011)0015],

Or. en

Grozījums Nr. 3
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
24.b atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2010. gada 18. maija 
rezolūciju par jaunajām norisēm saistībā 
ar publisko iepirkumu[1],
[1] Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0173

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus;

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos, saskaņot ES 
ekonomiku ar pilsoņu vajadzībām un ne 
tikai novērst (attiecīgā gadījumā)
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā nepamatoti
liels administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus, jo pilsoņu piesaiste labi 
funkcionējošam un integrētam tirgum ir 
iespējama tikai, ciktāl tā veicina 
pamatpakalpojumu drošu pieejamību 
visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus;

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst
nepamatotus šķēršļus uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU, kuri uzsāk uzņēmējdarbību; tā 
kā nepamatoti liels administratīvais slogs 
atbaida jaunos uzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
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Schwab, Constance Le Grip, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos 
Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus;

A. tā kā ir svarīgi palielināt uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs atbaida jaunos 
uzņēmējus;

A. tā kā ir svarīgi atjaunot uzticību visos 
vienotā tirgus līmeņos un novērst 
pašreizējos šķēršļus uzņēmumiem, kuri 
uzsāk uzņēmējdarbību; tā kā liels 
administratīvais slogs, valodas barjeras, 
sistēmas nedrošība, neatbilstīga un 
nepietiekama informācija, administratīvās 
sadarbības un noteikumu saskaņošanas 
trūkums atbaida MVU un jo īpaši jaunos 
uzņēmējus no pārrobežu darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā aktam par vienoto tirgu var būt 
nozīme tikai tad, ja tas saistīts ar mērķi 
virzīt ES ekonomiku uz ilgtspējīgāku 
sistēmu, kas balstās uz solidaritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā ir svarīgi, ka aktā par vienoto 
tirgu neietilpst savstarpēji izolētu 
pasākumu virkne un ka visi priekšlikumi 
kopā jāiesaista saskaņota mērķa 
sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
A.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.c tā kā jāatjaunina valsts iestāžu 
demokrātiskā, tiesiskā nozīmē attiecībā uz 
mūsu ekonomikas regulēšanu un 
pārorientāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā tirgus sadrumstalošanās ietekmē 
visus uzņēmumus, bet mazie un vidējie 
uzņēmumi ir īpaši jutīgi pret 
sadrumstalošanās radītajām problēmām;

B. tā kā tirgus sadrumstalošanās ietekmē 
visus uzņēmumus, bet mazie un vidējie 
uzņēmumi, kā arī amatniecības uzņēmumi
ir īpaši jutīgi pret sadrumstalošanās 
radītajām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā vienotajam tirgum jāatļauj 
veicināt uzņēmumu daudzveidību un 
formu dažādību — ietverot sociālās 
ekonomikas uzņēmumus (kooperatīvus, 
asociācijas, savstarpējās sabiedrības un 
fondus), kas apliecinājuši savas 
pielāgošanās spējas krīzes laikā, — lai 
visefektīvāk izmantotu savas ekonomiskās 
un sociālās iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā inovāciju trūkums Eiropas D. tā kā inovāciju trūkums Eiropas 
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Savienībā ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka zemus izaugsmes 
rādītājus pēdējo gadu laikā; tā kā videi 
nekaitīgo tehnoloģiju inovācijas nodrošina 
iespēju saskaņot ilgtermiņa izaugsmi un 
vides aizsardzību;

Savienībā ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka zemus izaugsmes 
rādītājus pēdējo gadu laikā; tā kā 
uzņēmumi aktīvi jāatbalsta videi nekaitīgo 
tehnoloģiju inovācijas virzienā, kas
nodrošina iespēju paātrināt pāreju uz 
ilgtspējīgāku ekonomiku un saskaņot 
ilgtermiņa izaugsmi un vides aizsardzību;
tā kā šajā nolūkā pilnībā jāievēro sociālie, 
vides un patērētāju aizsardzības standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā inovāciju trūkums Eiropas 
Savienībā ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka zemus izaugsmes 
rādītājus pēdējo gadu laikā; tā kā videi 
nekaitīgo tehnoloģiju inovācijas nodrošina 
iespēju saskaņot ilgtermiņa izaugsmi un 
vides aizsardzību;

D. tā kā inovāciju — gan tehnisko, gan 
sociālo, gan vadības — trūkums Eiropas 
Savienībā ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka zemus izaugsmes 
rādītājus pēdējo gadu laikā; tā kā videi 
nekaitīgo tehnoloģiju inovācijas nodrošina 
iespēju saskaņot ilgtermiņa izaugsmi un 
vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā riska kapitāls ir nozīmīgs jauno 
novatorisko uzņēmumu finanšu avots; tā 
kā riska kapitāla fondiem, kuri vēlas veikt 
ieguldījumus dažādās ES dalībvalstīs, 

F. tā kā riska kapitāls ir nozīmīgs jauno 
novatorisko uzņēmumu finanšu avots, taču 
prasa stingru regulējumu, lai aizsargātu 
ieguldītājus un virzītu līdzekļus uz 
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nākas saskarties ar šķēršļiem; ilgtspējīgiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā riska kapitāls ir nozīmīgs jauno 
novatorisko uzņēmumu finanšu avots; tā kā 
riska kapitāla fondiem, kuri vēlas veikt 
ieguldījumus dažādās ES dalībvalstīs, 
nākas saskarties ar šķēršļiem;

F. tā kā riska kapitāls ir svarīgs jauno 
novatorisko uzņēmumu finanšu avots; tā kā 
riska kapitāla fondiem, kuri vēlas veikt 
ieguldījumus dažādās ES dalībvalstīs,
nākas saskarties ar šķēršļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ES līmenī joprojām nav pietiekami 
attīstīta elektroniskā komercija un 
elektroniskie pakalpojumi, tostarp e-
valdības pakalpojumi;

H. tā kā ES līmenī joprojām nav pietiekami 
attīstīta elektroniskā komercija un 
elektroniskie pakalpojumi, tostarp e-
valdības un e-veselības pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā pasta pakalpojumu nozarei un
pasta sistēmu un pakalpojumu savstarpējās 
izmantojamības un sadarbības veicināšanai 
var būt būtiska ietekme uz pārrobežu 
elektroniskās komercijas attīstību;

I. tā kā ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu
pasta pakalpojumu vispārēju pieejamību;
tā kā pasta sistēmu un pakalpojumu 
savstarpējās izmantojamības un sadarbības 
veicināšanai var būt būtiska ietekme uz 
pārrobežu elektroniskās komercijas 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nepietiekami optimāla autortiesību 
elektroniskā pārvaldība izraisa ievērojamu 
sadrumstalotību audiovizuālo produktu 
tirgū, līdz ar to kaitējot ES uzņēmumiem; 
tā kā īsteni vienota audiovizuālo produktu 
tirgus izveide sniegtu labumu gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem;

J. tā kā nepietiekami optimāla autortiesību 
elektroniskā pārvaldība izraisa ievērojamu 
sadrumstalotību audiovizuālo produktu 
tirgū, līdz ar to kaitējot ES uzņēmumiem; 
tā kā īsteni vienota audiovizuālo produktu 
tirgus izveide sniegtu labumu gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, kamēr 
pilnībā tiek ievērotas interneta lietotāju 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nepietiekami optimāla autortiesību 
elektroniskā pārvaldība izraisa ievērojamu 
sadrumstalotību audiovizuālo produktu 

J. tā kā ir reglamentējošie šķēršļi
autortiesību efektīvai licencēšanai, kas 
izraisa ievērojamu sadrumstalotību 
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tirgū, līdz ar to kaitējot ES uzņēmumiem; 
tā kā īsteni vienota audiovizuālo produktu 
tirgus izveide sniegtu labumu gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem;

audiovizuālo produktu tirgū, līdz ar to
kaitējot ES uzņēmumiem; tā kā īsteni 
vienota audiovizuālo produktu un 
pakalpojumu tirgus izveide sniegtu 
labumu gan uzņēmumiem, gan 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā viltošana un pirātisms mazina 
uzņēmumu uzticību elektroniskajai 
komercijai un sekmē intelektuālā īpašuma 
aizsardzības noteikumu sadrumstalotību, 
kas negatīvi ietekmē inovācijas vienotajā 
tirgū;

K. tā kā viltošana mazina uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, kas 
negatīvi ietekmē inovācijas vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā viltošana un pirātisms mazina 
uzņēmumu uzticību elektroniskajai 
komercijai un sekmē intelektuālā īpašuma 
aizsardzības noteikumu sadrumstalotību, 
kas negatīvi ietekmē inovācijas vienotajā 
tirgū;

K. tā kā viltošana mazina uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai un 
sekmē intelektuālā īpašuma aizsardzības 
noteikumu sadrumstalotību, kas negatīvi 
ietekmē inovācijas vienotajā tirgū;

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, 
piemēram, noteikumos par uzņēmumu 
ienākuma nodokli un ziņošanas 
pienākumiem par PVN, rada būtiskus 
šķēršļus pārrobežu darījumiem; tā kā šos 
šķēršļus var novērst, nesaskaņojot
nodokļu likmes;

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, 
piemēram, noteikumos par uzņēmumu 
ienākuma nodokli un ziņošanas 
pienākumiem par PVN, rada būtiskus 
šķēršļus pārrobežu darījumiem; tā kā valstu
nodokļu politiku saskaņošana, kā savā 
ziņojumā ierosināja Mario Monti, sniegtu 
ievērojamu pievienoto vērtību 
uzņēmumiem un pilsoņiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, 
piemēram, noteikumos par uzņēmumu 
ienākuma nodokli un ziņošanas 
pienākumiem par PVN, rada būtiskus 
šķēršļus pārrobežu darījumiem; tā kā šos 
šķēršļus var novērst, nesaskaņojot nodokļu 
likmes;

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos 
var radīt būtiskus šķēršļus pārrobežu 
darījumiem; tā kā šos šķēršļus var novērst, 
nesaskaņojot nodokļu likmes;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, 
piemēram, noteikumos par uzņēmumu 
ienākuma nodokli un ziņošanas 
pienākumiem par PVN, rada būtiskus 
šķēršļus pārrobežu darījumiem; tā kā šos 
šķēršļus var novērst, nesaskaņojot 
nodokļu likmes;

L. tā kā atšķirības fiskālajos noteikumos, jo 
īpaši attiecībā uz uzņēmumu ienākuma 
nodokli un PVN, rada būtiskus šķēršļus 
pārrobežu darījumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā pārrobežu iepirkums veido nelielu 
daļu no kopējā publiskā iepirkuma tirgus, 
lai gan ES uzņēmumiem ir iespēja 
darboties pārrobežu iepirkuma jomā; tā kā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
joprojām ir ierobežota pieeja publiskā 
iepirkuma tirgiem;

M. tā kā pārrobežu iepirkums veido nelielu 
daļu no kopējā publiskā iepirkuma tirgus, 
lai gan ES uzņēmumiem ir iespēja 
darboties pārrobežu iepirkuma jomā; tā kā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
joprojām ir ierobežota pieeja publiskā 
iepirkuma tirgiem; tā kā jāatbalsta vides, 
sociālo un inovācijas kritēriju iekļaušana 
valsts iestāžu uzaicinājumos iesniegt 
piedāvājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā pārrobežu iepirkums veido nelielu 
daļu no kopējā publiskā iepirkuma tirgus, 

M. tā kā publiskajam iepirkumam ir 
svarīga nozīme ekonomikas izaugsmes 
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lai gan ES uzņēmumiem ir iespēja 
darboties pārrobežu iepirkuma jomā; tā kā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
joprojām ir ierobežota pieeja publiskā 
iepirkuma tirgiem;

veicināšanā, jo tas veido apmēram 17 % 
no ES IKP; tā kā pārrobežu iepirkums 
veido nelielu daļu no kopējā publiskā 
iepirkuma tirgus, lai gan ES uzņēmumiem 
ir iespēja darboties pārrobežu iepirkuma 
jomā; tā kā mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem joprojām ir ierobežota pieeja 
publiskā iepirkuma tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo
Pakalpojumu direktīva ir nepilnīga un tā 
tika īstenota novēloti,

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā rūpīgi jānovērtē Pakalpojumu 
direktīvas ietekme uz pakalpojumu 
kvalitāti un iespēju valsts iestādēm noteikt 
pakalpojumu sniedzējiem prasības 
sabiedrības interesēs,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo
Pakalpojumu direktīva ir nepilnīga un tā 
tika īstenota novēloti,

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām nenodrošina iespējas pilnā 
apjomā; tā kā Pakalpojumu direktīva var 
būt svarīgs solis, lai uzlabotu vienotā 
tirgus darbību, taču tā kā jāpaveic vēl 
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vairāk, lai pastiprinātu vienoto tirgu 
pakalpojumu jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo 
Pakalpojumu direktīva ir nepilnīga un tā 
tika īstenota novēloti,

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo 
Pakalpojumu direktīva ir nepilnīga un tā 
tika īstenota novēloti; tā kā uz nozarēm, 
kas izslēgtas no šīs direktīvas, būtu 
jāattiecina īpaši aizsargājoši tiesību akti, 
kuri atbilst subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā pakalpojumi sniedz būtisku 
devumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē; tā 
kā vienotais tirgus pakalpojumu jomā 
joprojām ir nepietiekami attīstīts, jo 
Pakalpojumu direktīva ir nepilnīga un tā 
tika īstenota novēloti,

N. tā kā pakalpojumi ir ļoti svarīga nozare 
attiecībā uz ekonomikas izaugsmi un 
nodarbinātību, taču vienotais tirgus 
pakalpojumu jomā joprojām ir 
nepietiekami attīstīts, jo īpaši pamatojoties 
uz trūkumiem un problēmām, ar ko 
saskārās dalībvalstis, īstenojot
Pakalpojumu direktīvu,

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a tā kā attiecībā uz kopēju vienoto tirgu 
uzņēmumiem Eiropas tiesību aktu 
saskaņošana un kodifikācija atbilstoši 
vienotām Eiropas tiesību normām, 
piemēram, Eiropas līgumtiesībām, 
nodrošina lielāku tiesisko noteiktību 
uzņēmumiem un patērētājiem un tādējādi 
ir svarīgs aspekts vienotā tirgus labākai 
darbībai;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ievads I. Ievads

Or. en

Grozījums Nr. 34
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un īpaši tā 
pirmo nodaļu „Stabila, ilgtspējīga un

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu”; uzskata, 
ka paziņojuma trīs sadaļas ir vienlīdz 
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uzņēmumu starpā taisnīga izaugsme”; svarīgas un saistītas un ir jāaplūko 
saskaņoti, nenodalot dažādos svarīgos 
jautājumus vienu no otra;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
„Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” un īpaši tā 
pirmo nodaļu „Stabila, ilgtspējīga un 
uzņēmumu starpā taisnīga izaugsme”;

1. atzīmē Komisijas paziņojumu „Ceļā uz 
aktu par vienoto tirgu” un īpaši tā pirmo 
nodaļu „Stabila, ilgtspējīga un uzņēmumu 
starpā taisnīga izaugsme”;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzskata — lai attīstītu konkurētspējīgu 
Eiropas sociālā tirgus ekonomiku, vienotā 
tirgus tiesību aktiem, politikai un 
pasākumiem jāaptver un jāveicina 
atbilstoša sociālā dimensija; uzskata, ka 
vajadzīga horizontāla sociālā progresa 
klauzula vispārējas regulas formā, kas 
skaidri liek ekonomiskajās brīvībās 
ievērot sociālās pamattiesības, sniedz 
prioritāti sociālajām pamattiesībām 
nesaskaņu gadījumā, kā arī aizsargā un 
atbalsta tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības streikot, kā ierosināts sociālā 
progresa protokolā; uzskata, ka tas būtu 
saskaņā ar LESD 9. pantu un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un ka tas 
ir vispiemērotākais veids, kā atbalstīt 
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pilsoņus un sociālās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a jo īpaši uzsver šajā paziņojumā pausto 
Komisijas apņemšanos veicināt jaunus 
piekļuves veidus ilgtspējīgai attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzskata, ka ir svarīgi aktā par vienoto 
tirgu ietvert visaptverošu programmu 
sociālajai un patērētāju aizsardzībai, 
iekļaujot sociālo klauzulu visos tiesību 
aktos, kas saistīti ar iekšējo tirgu, tiesību 
aktos par vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem, likumdošanas 
programmā darba ņēmēju tiesību 
stiprināšanai, vērienīgā tiesību aktu 
kopumā patērētāju aizsardzībai, kas 
ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un labāku 
nodokļu saskaņošanu, piemērojot 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes un 
PVN likmju saskaņošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā 
un Eiropas tautsaimniecību izaugsmes 
sekmēšanā un atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumā izmantoto holistisko pieeju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā 
un Eiropas tautsaimniecību izaugsmes 
sekmēšanā un atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumā izmantoto holistisko pieeju;

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu un 
akcentē, ka tas būtu jāsaskaņo ar pilsoņu 
vajadzībām; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumā izmantoto holistisko pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā un 
Eiropas tautsaimniecību izaugsmes 
sekmēšanā un atzinīgi vērtē Komisijas 

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā un 
Eiropas tautsaimniecību izaugsmes 
sekmēšanā, aicina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt pietiekamus 
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paziņojumā izmantoto holistisko pieeju; līdzekļus, lai uzlabotu vienotā tirgus 
noteikumu ieviešanu, un atzinīgi vērtē 
Komisijas paziņojumā izmantoto holistisko 
pieeju;

Or. hu

Grozījums Nr. 42
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver vienotā tirgus nozīmīgumu ES 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā un 
Eiropas tautsaimniecību izaugsmes 
sekmēšanā un atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumā izmantoto holistisko pieeju;

2. uzsver — jo īpaši saistībā ar 
ekonomikas un finanšu krīzi — vienotā 
tirgus nozīmīgumu attiecībā uz ES 
uzņēmumu konkurētspēju, kā arī Eiropas 
tautsaimniecības izaugsmi un stabilitāti
un atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā 
izmantoto holistisko pieeju;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a mudina Komisiju, lai turpinātu 
izaugsmes veicināšanu, vienkāršot spēkā 
esošos Eiropas tiesību aktus, tos 
saskaņojot un kodificējot, un šajā nolūkā 
sagatavot atbilstošu analīzi par spēkā 
esošo juridisko pamatu uzņēmumiem un 
patērētājiem, lai ilgtermiņā radītu vienotu 
tiesību kopumu, piemēram, Eiropas 
līgumtiesības;

Or. de
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Grozījums Nr. 44
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atgādina sadrumstalotības izmaksas 
un saskaņošanas ieguvumus attiecībā uz 
labi funkcionējošu vienoto tirgu; aicina 
panākt lielāku pārredzamību un 
administratīvā sloga samazināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz MVU, nodrošinot, ka 
Mazās uzņēmējdarbības akts tiek pilnībā 
un pareizi īstenots visās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a tāpēc aicina Komisiju iesniegt 
vērienīgu pasākumu kopumu, kas 
pamatots ar skaidru un saskanīgu 
stratēģiju par vienotā tirgus 
konkurētspējas veicināšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Louis Grech

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

2.a ierosina, ka Komisija un dalībvalstis 
pastiprina savus centienus stingri īstenot 
un piemērot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”, kā uzsvērts 
Mazās uzņēmējdarbības aktā un MVU 
testā, ierosinot jaunus likumdošanas 
pasākumus iekšējā tirgus jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Pirmā prioritārā joma — nnovatorisks
vienotais tirgus

II. Vispārējs novērtējums

A. Novatorisks vienotais tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 48
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Pirmā prioritārā joma — nnovatorisks 
vienotais tirgus

I. Pirmā prioritārā joma — inovāciju 
veicināšana ES tirgū, lai paātrinātu
virzību uz ilgtspējīgāku ekonomiku un 
tādējādi radītu jaunas darbavietas videi 
nekaitīgo tehnoloģiju jomās

Or. en



AM\856887LV.doc 23/107 PE458.640v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 49
Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. Pirmā prioritārā joma — nnovatorisks
vienotais tirgus

I. Pirmā prioritārā joma — novatorisks un 
videi nekaitīgāks vienotais tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 50
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. atzinīgi vērtē politisko gribu izveidot 
MVU draudzīgu ES mēroga patentu 
sistēmu un iesaka izmantot šo iespēju, lai 
pielāgotu inovācijas patentus; atgādina 
jautājumu par patentu pieejamību un 
darbības jomu, kas būtu skaidri jādefinē, 
lai izvairītos no dārgas strīdu izšķiršanas; 
prasa ekonomiskās ietekmes pētījumu par 
spēkā esošo patentu sistēmu un vienotas 
patentu sistēmas projektu attiecībā uz 
MVU; atgādina patentu sistēmas pamatā 
esošo sociālo līgumu, kas tika izveidots 
sabiedrības interesēs, un ka tam jāveicina 
inovāciju izplatīšana un nevis ļaunprātīgi 
jākavē konkurence; pauž nožēlu par to 
patentu troļļu rīcību, kas iegādājas 
patentu portfeļus ar vienīgo mērķi gūt 
peļņu no to ieviešanas, nevis kā stimulu 
inovāciju veicināšanai; iesaka maksimizēt 
intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas 
priekšrocības, mudinot izveidot inovāciju 
kopas un patentu kopfondus vai kopējas 
patentu platformas;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Wim van de Camp

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū; uzskata, ka pēc iespējas 
ātrāk jāatrisina valodu problēmas saistībā 
ar spāņu un itāliešu valodu;

Or. nl

Grozījums Nr. 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū; noteikti rosina 
ieinteresētās dalībvalstis piedalīties 
pastiprinātajā sadarbības procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka patentu 
tulkošana daudzās valodās rada papildu
izmaksas un kavē inovācijas vienotajā 
tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi, un vēlas ātri atrisināt 
valodas problēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta līdzsvarota un 
nediskriminējoša ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
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vienotajā tirgū; uzsver, ka šāda veida 
vienota ES patentu sistēma nekādā 
gadījumā nedrīkst veidot šķērsli vai radīt 
diskrimināciju attiecībā uz darījumiem 
starp dalībvalstīm; 

Or. es

Grozījums Nr. 56
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu vidi; uzsver, ka daudzvalodu 
patentu lielās izmaksas kavētu inovācijas 
vienotajā tirgū;

3. stingri atbalsta ES patenta un vienotas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēmas izveidi, 
lai vienoto tirgu padarītu par inovācijām 
labvēlīgu un vadībā esošu vidi; uzsver, ka 
daudzvalodu patentu lielās izmaksas 
kavētu inovācijas vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka gan ES patentu, gan 
vienotas patentu strīdu izšķiršanas 
sistēmas ieviešana sniegs vislielāko 
atbalstu Eiropas konkurētspējai, jo tās 
veicinās tehnoloģijas, stimulēs 
ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, 
palīdzēs radīt jaunus uzņēmumus un
darbavietas, piesaistīs ārvalstu 
ieguldījumu kapitālu un veicinās 
tehnoloģiju nodošanu;

Or. el
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Grozījums Nr. 58
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atbalsta iniciatīvu par ražojumu 
ekoloģisko ietekmi un aicina Komisiju 
ierosināt reālas kopējās novērtēšanas un 
marķēšanas sistēmas izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b mudina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
nākt klajā ar energoefektivitātes plānu, lai 
uzlabotu enerģijas ietaupījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c uzskata, ka Baltajai grāmatai par 
transporta politiku jākoncentrējas uz 
priekšlikumiem, kā uzlabot ilgtspējīgus 
transporta veidus, tostarp pārvadātāju 
sadarbību;
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.d mudina Komisiju ierosināt jaunu 
tiesisko regulējumu standartizācijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 63
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 64
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū, tostarp pakalpojumu 
infrastruktūras projektus transporta, 
enerģētikas un telesakaru jomā, uzsver, 
ka projektu obligācijām arī noteikti 
jākalpo mūsu ekonomiku ekoloģiskās 
pārveides mērķim, un aicina Komisiju 
šajā saistībā pēc iespējas ātrāk ierosināt 
konkrētus priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū; atzinīgi vērtē 
priekšlikumus, kas atbalsta sociālās 
ekonomikas uzņēmumu novatoriskās 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

4. atbalsta Eiropas projektu obligāciju 
izveidi, lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū un finansētu nozīmīgāko 
pārrobežu infrastruktūras projektu 
īstenošanu, jo īpaši enerģētikas un 
transporta jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū;

4. atbalsta ES projektu obligāciju izveidi, 
lai veicinātu ilgtermiņa inovācijas 
vienotajā tirgū, kamēr ir pieejamas 
atbilstošas riska pārvaldības struktūras un 
to izmantošana ir saistīta ar visu 
iespējamo saistību pilnīgu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a mudina Komisiju veikt ES budžeta 
prioritāšu finanšu auditu saistībā ar 
nākamo finanšu shēmu un noteikt 
prioritāti Eiropas pievienotās vērtības 
projektiem, kas spēj uzlabot ES 
konkurētspēju un integrāciju pētniecības, 
zināšanu un inovāciju jomā;
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Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū 
neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu riska kapitāla līdzekļu 
regulēšanai, lai aizsargātu ieguldītājus un 
virzītu šos līdzekļu uz ilgtspējīgiem 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū neatkarīgi 
no izcelsmes dalībvalsts;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, lai regulētu riska kapitāla 
līdzekļu ieguldīšanu vienotajā tirgū 
neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū neatkarīgi 
no izcelsmes dalībvalsts;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū neatkarīgi 
no izcelsmes dalībvalsts, sal. Direktīva par 
alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem;

Or. da

Grozījums Nr. 72
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū neatkarīgi 
no izcelsmes dalībvalsts;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt regulējumu, kas 
ļauj brīvi ieguldīt riska kapitāla līdzekļus 
vienotajā tirgū neatkarīgi no izcelsmes 
dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas ļauj brīvi ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū 
neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts;

5. aicina Komisiju sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus un jo īpaši izstrādāt tiesisko 
regulējumu, lai būtu vieglāk ieguldīt riska 
kapitāla līdzekļus vienotajā tirgū, 
vienlaikus aizsargājot darba ņēmējus 
tādos uzņēmumos, kas iegūti, izmantojot 
riska kapitāla līdzekļus, pret tādu praksi 
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kā izpārdošana pa daļām, un pilnībā 
iekļaujot informācijas prasības, kas 
ietvertas Direktīvā par alternatīvu 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Morten Løkkegaard

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju apsvērt iespējas 
izveidot Eiropas riska kapitāla fondu, lai 
varētu ieguldīt agrīna posma „koncepcijas 
apstiprinājumā” un uzņēmuma attīstībā 
pirms komercieguldījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas Investīciju fonda 
līdzekļu apvienošana ar valstu publisko 
un privāto ieguldītāju līdzekļiem palīdzētu 
panākt atbilstību tirgus īpašajām 
vajadzībām un ļautu iepludināt lielāku 
kapitālu riska kapitāla nozarē atbilstoši 
nepieciešamībai veikt ilgtermiņa 
ieguldījumus inovācijās, lai sasniegtu 
vērienīgos mērķus, kas par šo jomu 
izklāstīti stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata — Komisijas priekšlikums 
nodrošināt, lai riska kapitāla fondi 
darbotos un ieguldītu brīvi visā Eiropas 
Savienībā, var nebūt pietiekami 
visaptverošs, lai mazinātu riska un 
sagatavošanas kapitāla pieaugumu 
attiecībā uz MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst publiskā iepirkuma, īpaši 
pirmskomercializācijas posma iepirkuma, 
nozīmīgumu un lomu inovāciju 
veicināšanā vienotajā tirgū; aicina 
dalībvalstis izmantot 
pirmskomercializācijas posma iepirkumu, 
lai sniegtu izšķirošu sākotnējo impulsu 
novatorisku un ekoloģisku tehnoloģiju 
ieviešanai jaunajos tirgos, vienlaikus 
uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti; aicina Komisiju un 
dalībvalstis efektīvāk informēt valsts 
iestādes par pirmskomercializācijas posma 
publiskā iepirkuma pašreizējām iespējām; 
aicina Komisiju izpētīt, kā varētu atvieglot 
pārrobežu kopējā iepirkuma procedūru;

6. atzīst publiskā iepirkuma, īpaši 
pirmskomercializācijas posma iepirkuma, 
nozīmīgumu un lomu inovāciju 
veicināšanā vienotajā tirgū; aicina 
dalībvalstis izmantot 
pirmskomercializācijas posma iepirkumu, 
lai sniegtu izšķirošu sākotnējo impulsu 
novatorisku un ekoloģisku tehnoloģiju 
ieviešanai jaunajos tirgos, vienlaikus 
uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti, efektivitāti, universālumu, 
pieejamību, sasniedzamību un ilgtspējību; 
aicina Komisiju un dalībvalstis efektīvāk 
informēt valsts iestādes par 
pirmskomercializācijas posma publiskā
iepirkuma pašreizējām iespējām; aicina 
Komisiju izpētīt, kā varētu atvieglot 
pārrobežu kopējā iepirkuma procedūru;
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst publiskā iepirkuma, īpaši 
pirmskomercializācijas posma iepirkuma, 
nozīmīgumu un lomu inovāciju 
veicināšanā vienotajā tirgū; aicina 
dalībvalstis izmantot 
pirmskomercializācijas posma iepirkumu, 
lai sniegtu izšķirošu sākotnējo impulsu 
novatorisku un ekoloģisku tehnoloģiju 
ieviešanai jaunajos tirgos, vienlaikus 
uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti; aicina Komisiju un 
dalībvalstis efektīvāk informēt valsts 
iestādes par pirmskomercializācijas posma 
publiskā iepirkuma pašreizējām iespējām; 
aicina Komisiju izpētīt, kā varētu atvieglot 
pārrobežu kopējā iepirkuma procedūru;

6. atzīst publiskā iepirkuma, īpaši 
pirmskomercializācijas posma iepirkuma, 
nozīmīgumu un lomu inovāciju 
veicināšanā vienotajā tirgū; aicina 
dalībvalstis izmantot 
pirmskomercializācijas posma iepirkumu, 
lai sniegtu izšķirošu sākotnējo impulsu 
novatorisku un ekoloģisku tehnoloģiju 
ieviešanai jaunajos tirgos, vienlaikus 
uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti; aicina Komisiju un 
dalībvalstis efektīvāk informēt valsts 
iestādes par pirmskomercializācijas posma 
publiskā iepirkuma pašreizējām iespējām; 
aicina Komisiju izpētīt, kā varētu atvieglot 
pārrobežu kopējā iepirkuma procedūru;
pauž nožēlu par juridiskās skaidrības 
trūkumu attiecībā uz sociālo apsvērumu 
iekļaušanu publiskajā iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina Komisiju atbalstīt valsts 
sektora centienus pieņemt novatoriskas 
pieejas, izmēģināt jaunas tehnoloģijas un 
procedūras un izplatīt labāko praksi valsts 
pārvaldē, kas samazinās birokrātiju un 



PE458.640v01-00 36/107 AM\856887LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ietvers uz pilsoņiem koncentrētas 
politikas;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju uzņemties iniciatīvas, 
lai ievērojami palielinātu MVU dalību 
publiskā iepirkuma procedūrā, novēršot 
birokrātisko slogu un traucēkļus, tādējādi 
veicinot MVU piekļuvi minētajai 
procedūrai;

Or. el

Grozījums Nr. 81
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu, tostarp sociālās 
ekonomikas uzņēmumu, dalību ES 
pētniecības programmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot
inovācijas kopas, un uzsvērt mazo un 
vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas, ieviešot atsevišķus, viegli 
pieejamus, nebirokrātiskus finansēšanas 
līdzekļus, atvieglojot mazo un vidējo 
uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 

7. aicina dalībvalstis aktīvāk darboties, lai 
apvienotu inovāciju resursus, izveidojot 
inovācijas kopas un atvieglojot mazo un 
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vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās;

vidējo uzņēmumu dalību ES pētniecības 
programmās, lai veicinātu un izmantotu 
zinātniskās izpētes un inovācijas 
rezultātus un lai atbalstītu pētniecības 
rezultātu izplatīšanu un pārrobežu 
izmantošanu;

Or. hu

Grozījums Nr. 85
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
pārskatīt Enerģētikas nodokļa direktīvu 
(2003/96/EK), iekļaujot nodokļu 
uzlikšanā energoproduktiem un 
elektroenerģijai oglekļa komponentu, lai 
uzsāktu pāreju no budžeta nosacītas 
nodokļu uzlikšanas uz vides nosacītu 
nodokļu uzlikšanu, vienlaikus saglabājot 
to pašu vidējo nodokļu līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Catherine Soullie, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzstāj uz to, cik svarīgi ir labi izmantot 
izgudrojumus; atbalsta ideju par tāda 
Eiropas patentu fonda izveidi, kas radītu 
patentu kopfondus, izmantojot licenču 
sistēmu, Eiropas uzņēmumu, jo īpaši 
novatorisku MVU, interesēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 87
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
iniciatīvu par preču zīmju un ražojumu 
pirātisma apkarošanu, jo īpaši 2011. gadā 
iesniedzamos tiesību aktu priekšlikumus, 
ar ko tiesisko regulējumu pielāgot 
interneta jaunajiem izaicinājumiem un 
stiprināt muitas iestāžu darbību šajā 
jomā; norāda, ka šajā saistībā varētu 
panākt arī sinerģiju ar izziņoto rīcības 
plānu Eiropas tirgus uzraudzības 
stiprināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 88
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Otrā prioritārā joma — digitāls 
vienotais tirgus

B. Digitāls vienotais tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 89
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu; uzsver nepieciešamību 
panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju 
atzīšanu visā ES;

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu; uzsver nepieciešamību 
panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju 
atzīšanu visā ES un lūdz Komisiju šajā 
saistībā jo īpaši risināt diskriminācijas 
problēmas, kas vērstas pret pakalpojumu 
saņēmējiem, pamatojoties uz viņu 
valstspiederību vai dzīvesvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu; uzsver nepieciešamību 
panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju 
atzīšanu visā ES;

8. atzīmē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu; uzsver nepieciešamību 
panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju 
atzīšanu visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu; uzsver nepieciešamību 

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Elektronisko parakstu direktīvas 
pārskatīšanu, lai nodrošinātu tiesisko 
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panākt elektroniskās identifikācijas un 
elektroniskās autentificēšanas savstarpēju 
atzīšanu visā ES;

regulējumu drošu elektroniskās 
autentifikācijas sistēmu pārrobežu 
atzīšanai un savietojamībai; uzsver 
nepieciešamību panākt elektroniskās 
identifikācijas un elektroniskās 
autentificēšanas savstarpēju atzīšanu visā 
ES;

Or. hu

Grozījums Nr. 92
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, cik nozīmīgs ir ierosinātais 
elektroniskās mobilitātes tiesību aktu 
kopums, kura mērķis ir izmantot jaunās 
tehnoloģijas, lai atbalstītu efektīvu un 
ilgtspējīgu transporta sistēmu, jo īpaši 
izmantojot integrētu biļešu iegādi; aicina 
dalībvalstis ātri īstenot direktīvu par 
intelektiskām transporta sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver nepieciešamību pārvarēt 
pārrobežu elektroniskajā komercijā 
novērojamos traucēkļus ES; uzsver 
aktīvas politikas nepieciešamību, dodot 
iespēju sabiedrībai un uzņēmumiem gūt 
visus labumus no šā viņiem pieejamā 
līdzekļa, kas viņiem var piedāvāt 
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kvalitatīvus produktus un pakalpojumus 
par konkurētspējīgām cenām; uzskata, ka 
tas ir būtiski pašreizējos ekonomikas 
krīzes apstākļos un ka tas ļoti palīdzētu 
izveidot vienoto tirgu kā līdzeklis, lai 
cīnītos pret pieaugošo nevienlīdzību un 
pasargātu tos patērētājus, kas ir 
neaizsargāti, dzīvo attālos reģionos vai 
kam ir ierobežotas pārvietošanās spējas, 
kā arī personu grupas ar zemiem 
ienākumiem un MVU, kam iekļaušanās 
elektroniskās komercijas vidē ir īpaši 
svarīga; 

Or. es

Grozījums Nr. 94
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu un 
pilsoņu uzticību elektroniskajai komercijai, 
proti, nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
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un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu; aizsardzību šajā jomā un saskaņojot
līgumtiesības, ja tas iespējams,

Or. en

Grozījums Nr. 96
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai. Tam 
jānotiek, saskaņojot un kodificējot 
atsevišķos Eiropas tiesību aktus, lai 
izveidotu tādu vienotu Eiropas tiesisko 
regulējumu kā, piemēram, Eiropas
līgumtiesības, kas ietver pārrobežu parādu 
piedziņas atvieglojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, jo īpaši 
atvieglojot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, un 
atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. uzsver, cik svarīgi ir novērst 
elektroniskās komercijas šķēršļus; aicina 
Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai uzlabotu uzņēmumu uzticību 
elektroniskajai komercijai, proti, saskaņot 
patērētāju līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Othmar Karas

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti,
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti,
atvieglojot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu 
uzņēmumu uzticību elektroniskajai 
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saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

komercijai, jo īpaši, vienkāršojot domēnu 
pārrobežu reģistrāciju tiešsaistes 
uzņēmējdarbībai, uzlabojot tiešsaistes 
maksājumu sistēmas un atvieglojot
pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, un 
atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams,
neapdraudot patērētāju acquis, un 
atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, 
atvieglojot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, un 
atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams un 
vajadzīgs, un atvieglot pārrobežu parādu 
piedziņu;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
saskaņot līgumtiesības, ja tas iespējams, 
un atvieglot pārrobežu parādu piedziņu;

9. aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmumu 
uzticību elektroniskajai komercijai, proti, 
atvieglojot piekļuvi kvalitatīviem 
pakalpojumiem, nodrošinot ticamu un 
objektīvu informāciju un lielāku tiesisko 
drošību un skaidrību par līgumattiecībām 
un maksājumu drošību, ja tas iespējams, 
un atvieglojot pārrobežu parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Othmar Karas, Constance Le Grip

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

9.a aicina Komisiju novērtēt Direktīvas 
par patērētāju tiesībām īstenošanu un 
ņemt vērā visus atbilstošos un spēkā 
esošos ES tiesību aktus, kā arī MVU 
īpašās vajadzības, pirms iesniegt 
priekšlikumu par Eiropas līgumtiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka patērētāju uzticēšanos var 
pastiprināt, izmantojot uzticamas ES 
iestādes vai uzticamas zīmes, kas var 
nodrošināt uzticamību produktiem un to 
kvalitātei pārrobežu elektroniskajā tirgū; 
uzskata, ka Komisijai jāizveido 
elektroniskās komercijas kvalitātes 
zīmogs, kā ierosināts Eiropas 
digitalizācijas programmā, pamatojoties 
uz skaidriem un pārredzamiem 
noteikumiem, uz kuriem attiecas 
uzraudzība; uzskata, ka šāda Eiropas 
uzticamo zīmju sistēma jāatbalsta ar 
mehānismu noteikumu kontrolei vai 
piemērošanai; uzskata, ka Eiropas 
kvalitātes sistēmai jāpalīdz patērētājiem 
noteikt uzticamus tiešsaistes pārdevējus, 
jānodrošina kompensācija par labāko 
praksi un jāveicina inovācijas, tādējādi 
palīdzot ES uzņēmumiem to centienos 
pārsniegt savu valstu tirgus; 

Or. es
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Grozījums Nr. 107
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka MVU jābūt pilnvarām 
plaši izmantot elektronisko komerciju 
Eiropā; pauž nožēlu par to, ka Komisija 
nenāks klajā ar priekšlikumu Eiropas 
sistēmai, ar ko izšķirt tiešsaistes strīdus 
par elektroniskajiem darījumiem līdz 
2012. gadam, divpadsmit gadus pēc tam, 
kad Parlaments pieprasīja šādu iniciatīvu 
2000. gada septembrī[1];
[1] Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā 
uz priekšlikumu Padomes regulai par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās 
(OV L 146, 17.5.2001., 101. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 108
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 
Trešo pasta pakalpojumu direktīvu 
(2008/6/EK), lai sekmētu tiešsaistē veikto 
pirkumu efektīvu piegādi un izsekošanu;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 109
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 
Trešo pasta pakalpojumu direktīvu 
(2008/6/EK), lai sekmētu tiešsaistē veikto 
pirkumu efektīvu piegādi un izsekošanu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Trešo 
pasta pakalpojumu direktīvu (2008/6/EK), 
lai sekmētu tiešsaistē veikto pirkumu 
efektīvu piegādi un izsekošanu;

10. aicina dalībvalstis veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu 
darba apstākļus, izvairītos no sociālā 
dempinga un paredzētu uzticamus 
vispārējos pakalpojumus, īstenojot Trešo 
pasta pakalpojumu direktīvu 2008/6/EK, 
un nodrošinātu, ka visi uzņēmēji ievēro 
pienācīgu nodarbinātību un darba 
apstākļus;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a mudina dalībvalstis nodrošināt 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem pasta 
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pakalpojumiem un veicināt pasta sistēmu 
un pakalpojumu savietojamību un 
sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver nepieciešamību uzlabot un 
vienkāršot pasta pakalpojumus Eiropas 
līmenī, lai atbalstītu patērētāju 
uzticēšanos pārrobežu pirkumiem, kas 
veikti citās dalībvalstīs;

Or. es

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

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību, 
nodrošinot interneta lietotāju 
pamattiesības un vienlaikus nodrošinot, ka 
tiesību subjekti saņem atbilstīgu 
atalgojumu par savu radošo darbu;

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus atbalstot inovāciju un 
radošumu, nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, veicot
autortiesību efektīvu pārvaldību, tostarp 
izveidojot Eiropas mēroga licencēšanas 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu, ar mērķi nodrošināt, ka 
pilsoņiem kultūras priekšmeti un 
pakalpojumi ir taisnīgi pieejami par 
pieņemamu cenu;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību;

Or. da

Grozījums Nr. 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
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audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu; iesaka izveidot obligātu 
reģistrāciju atbilstoši Eiropas 
autortiesībām saskaņotas autortiesību un 
saistīto tiesību reģistrācijas kontekstā;

Or. hu

Grozījums Nr. 119
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

11. uzsver nepieciešamību izveidot vienotu 
tirgu tiešsaistē nopērkamām 
audiovizuālajām precēm, veicinot atvērtus 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas standartus un uzlabojot 
autortiesību elektronisko pārvaldību un 
vienlaikus nodrošinot, ka tiesību subjekti 
saņem atbilstīgu atalgojumu par savu 
radošo darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a pauž nožēlu, ka aktā par vienoto 
tirgu nav pieminēta Kopienas preču zīmju 
regulas pārskatīšana; uzsver, ka vienai no 
Komisijas prioritātēm jābūt preču zīmju 
labas aizsardzības nodrošināšanai kā 
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bezsaistes, tā arī tiešsaistes vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver nepieciešamību uzlabot satura 
tiešsaistes pakalpojumu pieejamību; 
atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu 
iesniegt priekšlikumu par autortiesību 
pārvaldību nolūkā darīt pieejamu piekļuvi 
tiešsaistes saturam, uzlabojot pārvaldību; 
norāda uz nepieciešamību atvieglot 
pārrobežu licencēšanu un izstrādāt 
sistēmu maksas iekasēšanai par privātām 
kopijām, lai panāktu konkurētspējīgu 
risinājumu Eiropas mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka Komisijas veiktā ES 
tiesību aktu pārskatīšana par preču zīmēm 
jāiekļauj kā viena no akta par vienoto 
tirgu prioritātēm un ka šajā kontekstā ir 
veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka preču zīmes tiek vienlīdz labi 
aizsargātas gan tiešsaistes, gan bezsaistes 
vidē;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem 
un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās 
pret pirātismu tiešsaistē, pilnībā 
izmantojot pieejamās tehnoloģijas un 
vienlaikus ievērojot pamattiesības;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem 
un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās
pret pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvāk 
cīnīties pret pirātismu tiešsaistē un 
nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību, pilnībā izmantojot pieejamās 
tehnoloģijas un vienlaikus ievērojot 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem 
un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās 

12. norāda, ka, neierobežojot brīvu 
interneta izmantošanu, ar sabiedrības 
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pret pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret pirātismu 
tiešsaistē, pilnībā izmantojot pieejamās 
tehnoloģijas un vienlaikus ievērojot 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen, Christian Engström

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, vienlaikus ievērojot 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem
un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās 
pret pirātismu tiešsaistē, pilnībā 
izmantojot pieejamās tehnoloģijas un 
vienlaikus ievērojot pamattiesības;

12. uzsver, attiecībā uz cīņu pret 
viltošanu, ka ir jāsaskaņo tiesību akti 
tiešsaistes jomā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem bezsaistes jomā, lai patērētāji un 
uzņēmumi vairāk uzticētos elektroniskajai 
komercijai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 128
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, izmantojot pieejamās 
tehnoloģijas un vienlaikus ievērojot 
pamattiesības un pilsoņu tiesības uz 
privāto dzīvi;

Or. da

Grozījums Nr. 129
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem 
un sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās 
pret pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

12. norāda, ka ir aktīvāk jācīnās pret 
pirātismu tiešsaistē, lai aizsargātu 
veidotāju tiesības, izmantojot samērīgus 
pasākumus, lai sniegtu stimulu 
patērētājiem pāriet uz likumīgiem 
pakalpojumiem, vienlaikus ievērojot viņu
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 

12. norāda, ka ar samērīgiem līdzekļiem un 
sabiedrības atbalstu ir aktīvāk jācīnās pret 
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pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības;

pirātismu tiešsaistē, pilnībā izmantojot 
pieejamās tehnoloģijas un vienlaikus 
ievērojot pamattiesības; iesaka, ka 
Komisijai būtu jācīnās pret visa veida 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem neatkarīgi no iesaistītā 
uzņēmuma izmēra, vienlaikus īpaši 
uzsverot MVU īpašās vajadzības;

Or. hu

Grozījums Nr. 131
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a norāda, ka elektronisko vienoto tirgu 
varēs pilnībā ieviest tikai tad, kad tiks 
samazinātas atšķirības platjoslas 
savienojumos starp lauku apvidiem un 
blīvi apdzīvotām teritorijām;

Or. de

Grozījums Nr. 132
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
paredzēt intelektuālā īpašuma tiesību 
visaptverošāku aizsardzību iekšējā tirgū, 
arī risinot jaunos izaicinājumus, ko rada 
pirātisms internetā; uzsver kā galveno 
priekšnosacījumu, ka organizācijas un 
pilsoņi ir jābrīdina par viltošanas un 
pirātisma sekām, īstenojot izglītošanas un 
informēšanas kampaņas, lai uzsvērtu 
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intelektuālā īpašuma tiesību nozīmīgumu;

Or. el

Grozījums Nr. 133
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trešā prioritārā joma —
uzņēmējdarbībai draudzīgs vienotais tirgus

C. Uzņēmējdarbībai draudzīgs vienotais 
tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 134
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III. Trešā prioritārā joma —
uzņēmējdarbībai draudzīgs vienotais 
tirgus

III. Trešā prioritārā joma — finanšu un 
fiskālo līdzekļu mobilizēšana, lai 
atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgāku 
ekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 135
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
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iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas; aicina komercbankas 
atturēties no šādu līdzekļu piešķiršanas 
tikai stabiliem vidējiem vai lieliem 
uzņēmumiem, tādējādi izslēdzot mazus, 
novatoriskus uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Hans-Peter Mayer, Anna Maria 
Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, padarot 
finansēšanas programmas vienkāršākas, 
ātrākas un mazāk birokrātiskas;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
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uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

uzņēmumu pieeju īpašiem un regulētiem
kapitāla tirgiem, atbalstot Eiropas 
specializēto akciju tirgu tīklu, kā arī
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas; šajā nolūkā iesaka 
holistiskāku pieeju finansējuma 
piešķiršanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 139
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
sniedzot vairāk informācijas par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

13. aicina Komisiju uzlabot mazo un vidējo 
uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem, 
racionalizējot informāciju par dažādām 
ES finansējuma iespējām, piemēram, par 
iespējām, kuras nodrošina konkurētspējas 
un jauninājumu programma, Eiropas 
Investīciju banka vai Eiropas Investīciju 
fonds, un padarot finansēšanas 
programmas vienkāršākas, ātrākas un 
mazāk birokrātiskas;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju veicināt atsevišķo 
Eiropas tiesību aktu saskaņošanu un 
kodificēšanu, lai izveidotu tādu vienotu 
Eiropas tiesisko regulējumu kā, 
piemēram, Eiropas līgumtiesības, kas var 
arī veicināt MVU un patērētāju lielāku 
tiesisko noteiktību vienotajā tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 141
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver MVU un amatniecības 
uzņēmumu ekonomisko nozīmīgumu 
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Eiropas ekonomikā; tāpēc uzstāj uz 
nepieciešamību nodrošināt, ka „Mazās 
uzņēmējdarbības aktā” veicinātais 
princips „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” tiek pienācīgi īstenots un 
uzskatīts par prioritāti saskaņā ar aktu 
par vienoto tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka Eiropas banku tirgus 
plurālistiskā struktūra pilnībā atbilst 
MVU finansiālo vajadzību daudzveidībai 
un ka tiesisko modeļu un 
uzņēmējdarbības mērķu dažādība uzlabo 
piekļuvi finansēm;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina vienkāršot grāmatvedības 
pārskatu saistības un novērst nevajadzīgo 
MVU administratīvo slogu, tostarp 
vienkāršot spēcīgo regulāro kontroli 
saistībā ar pārmērīgajām kompensācijām 
un īpašajiem grāmatvedības ziņojumiem 
par MVU, kam uzticētas vietējo un sociālo 
pakalpojumu darbības vispārējās 
ekonomiskajās interesēs;



PE458.640v01-00 64/107 AM\856887LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 144
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver nepieciešamību stiprināt MVU 
iespējas, runājot par projektu veidošanu 
un priekšlikumu rakstīšanu, tostarp 
tehnisko palīdzību un piemērotām 
izglītības programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina pieņemt Eiropas 
privātuzņēmumu statūtus, lai sniegtu 
MVU daudzējādos ieguvumus, ko ietver 
šis priekšlikums, jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 



AM\856887LV.doc 65/107 PE458.640v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a atbalsta Komisijas pasākumus ar 
mērķi samazināt MVU administratīvo 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka pašu kapitāla ieguldītāji 
vairāk iedrošināsies finansēt mazos 
uzņēmumus un mikrouzņēmumus to 
darbības uzsākšanas posmā, ja tiks 
paredzētas efektīvākas ieguldījuma 
iespējas, iesaistot valsts vai visas Eiropas 
izaugsmes biržas, kas pašlaik nedarbojas 
pienācīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a mudina dalībvalstis pilnībā īstenot 
preču tiesību aktu kopumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Catherine Soullie, Hans-Peter Mayer, Philip Juvin, 
Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b norāda uz saistītu uzņēmējdarbības 
reģistru nozīmīgumu un aicina Komisiju 
izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu, ka informācija šādos 
uzņēmējdarbības reģistros ir pilnīga un 
pareiza;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver nepieciešamību pieņemt 
Eiropas privātuzņēmumu statūtus, lai 
veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu 
izveidi un darbību vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b atzīst mazumtirdzniecības nozares 
nozīmīgo ieguldījumu izaugsmē un 
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darbavietu izveidē; aicina Eiropas 
Komisiju aktā par vienoto tirgu ietvert 
priekšlikumu Eiropas mazumtirdzniecības 
rīcības plānam, ar ko nosaka un risina 
daudzās problēmas, ar kurām vienotajā 
tirgū saskaras mazumtirgotāji un 
piegādātāji; rīcības plāns jāpamato ar 
secinājumiem par Eiropas Parlamentā 
notiekošo darbu saistībā ar „efektīvāku 
un taisnīgāku mazumtirdzniecības tirgu”;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
veicinātu ilgtspējīgus ražošanas un 
patēriņa modeļus, ierobežotu pielāgošanas 
izmaksas, cīnītos pret PVN pārkāpumiem
un uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, 

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrākus ziņošanas 
pienākumus, lai ierobežotu pielāgošanas 
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lai ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

izmaksas un uzlabotu ES uzņēmumu 
konkurētspēju;

Or. da

Grozījums Nr. 154
Ildikó Gáll-Pelcz

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;
aicina Komisiju atbalstīt peļņas atkārtotu 
ieguldīšanu, izveidojot nodokļu 
atvieglojumus; 

Or. hu

Grozījums Nr. 155
Pablo Arias Echeverría

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;
uzsver, ka pašreizējais nevienmērīgais 
īstenošanas stāvoklis rada nozīmīgu slogu 
uzņēmumiem, kas vēlas nodarboties ar 
pārrobežu tirdzniecību, izmantojot 
elektronisko komerciju;
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Or. es

Grozījums Nr. 156
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās 
barjeras pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

14. uzsver, cik svarīgi ir likvidēt fiskālās, 
administratīvās un juridiskās barjeras 
pārrobežu darbībām; uzskata, ka 
uzņēmumiem vajag skaidrāku PVN 
pamatsistēmu un ziņošanas pienākumus, lai 
ierobežotu pielāgošanas izmaksas un 
uzlabotu ES uzņēmumu konkurētspēju;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
publicēt Zaļo grāmatu par korporatīvo 
pārvaldību un uzsākt sabiedrisko 
apspriešanu par informāciju saistībā ar 
uzņēmumu ieguldījumu sociālajiem, vides 
un cilvēktiesību aspektiem; mudina 
Komisiju nākt klajā ar konkrētiem 
priekšlikumiem par privātiem 
ieguldījumiem, lai izveidotu efektīvus 
stimulus ilgtermiņa, ilgtspējīgiem un 
ētiskiem ieguldījumiem, lai labāk 
saskaņotu uzņēmumu fiskālo politiku un 
veicinātu uzņēmumu sociālo atbildību;

Or. en



PE458.640v01-00 70/107 AM\856887LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 158
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, cik svarīgi ir likvidēt tiesiskos 
šķēršļus pārrobežu darbībām; aicina 
Komisiju radīt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus visa veida uzņēmumiem 
vienotajā tirgū, veicot nepieciešamos 
pasākumus, lai ieviestu priekšlikumus par 
Eiropas asociāciju, savstarpējo sabiedrību 
un fondu statūtiem, ierosinātu priekšizpēti 
un ietekmes novērtējumu par asociāciju 
un savstarpējo sabiedrību statūtiem un 
pabeigtu ietekmes novērtējumu par fondu 
statūtiem noteiktajā laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda, ka pilsoņi jūtas sarūgtināti 
par zemajām uzkrājumu kontu procentu 
likmēm bankās un ka mazajiem 
uzņēmumiem ir grūti piesaistīt naudu ar 
ekonomiskām procentu likmēm, ja tas 
vispār iespējams; tāpēc uzskata, ka 
jāveicina vienādranga aizdevumi Eiropas 
līmenī, vajadzības gadījumā ar tiesību 
aktiem; uzskata arī, ka Komisijai 
jāapsver, kā atbalstīt un veicināt 
uzņēmējdarbības mecenātu un 
padomdevēju sistēmas Eiropas līmenī, 
uzskata, ka to visu varētu apvienot ar 
pilsoņu portālu mazajai uzņēmējdarbībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, 
Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Hans-Peter 
Mayer, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda uz saistītu uzņēmējdarbības 
reģistru nozīmīgumu un aicina Komisiju 
izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu, ka informācija šādos 
uzņēmējdarbības reģistros ir pilnīga un 
pareiza;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b atzinīgi vērtē nodomu pārskatīt 
enerģētikas nodokļa direktīvu; uzskata, ka 
pārskatīšanas mērķim jābūt CO2 nodokļa 
minimālā ES līmeņa ieviešanai saskaņā 
ar ES centieniem cīņā pret klimata 
pārmaiņām un nepieciešamību veicināt 
efektīvāku enerģijas izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b aicina Eiropas Komisiju aktā par 
vienoto tirgu ietvert priekšlikumu Eiropas 
mazumtirdzniecības stratēģijai, kas 
nosaka un risina daudzās problēmas, ar 
ko saskaras Eiropas uzņēmumi, mēģinot 
pārdot mazumtirdzniecībā savus 
ražojumus gan vienotajā tirgū, gan 
starptautisko klientu bāzei; šādā stratēģijā 
jāapsver īpašās vajadzības, kas skar 
konkrētas mazumtirdzniecības nozares, 
tostarp elektronisko mazumtirdzniecību, 
veikalus tirdzniecības ielās un 
mazumtirdzniecības veikalus ceļotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

15. atzinīgi vērtē priekšlikumus ar mērķi 
ieviest kopīgu konsolidētu nodokļa bāzi, 
lai saskaņotu saimniecisko darbību un 
nodokļu sistēmu; uzsver, ka kopīga 
konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāze, kas veidota saskaņā ar minimālās 
saskaņošanas principu, palielinātu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju 
pārredzamību un salīdzināmību, tādējādi 
samazinot šķēršļus pārrobežu darbībām;
uzsver nepieciešamību labāk saskaņot 
valsts nodokļu politiku, lai izbeigtu 
dalībvalstu neveselīgo konkurenci 
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nodokļu jomā, kas kaitīgi ietekmē 
nodarbinātību un valsts finanses;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

15. ļoti atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
par direktīvu, ar ko ieviest kopīgu 
konsolidētu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi, un uzsver, ka kopīga 
konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāze palielinātu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmju pārredzamību un 
salīdzināmību, tādējādi samazinot šķēršļus 
pārrobežu darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

15. uzsver labākas fiskālās saskaņošanas 
nepieciešamību, veicot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa un PVN likmju 
saskaņošanu, lai izvairītos no jebkādas 
negodīgas konkurences nodokļu jomā un 
nodrošinātu godīgāku vidi visiem 
uzņēmumiem Eiropas Savienībā;

Or. fr



PE458.640v01-00 74/107 AM\856887LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 166
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību un 
varētu samazināt šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze varētu 
palielināt uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka kopīga konsolidēta 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
palielinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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likmju pārredzamību un salīdzināmību, 
tādējādi samazinot šķēršļus pārrobežu 
darbībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 169
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina izveidot nodokļu struktūru, 
kas var samazināt nodokļus par 
darbaspēku un veicināt nodarbinātību, 
inovācijas un ilgtermiņa ieguldījumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās;

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās; uzskata, ka šajā jomā starp 
ES un rūpnieciski attīstītajām valstīm, un 
galvenajiem jaunietekmes partneriem ir 
vajadzīgs savstarpīgums, nekavējot valsts 
iestāžu spējas jo īpaši jaunietekmes valstīs 
izmantot publisko iepirkumu vispārējās 
interesēs; tāpēc sagaida, ka Komisija 
sniegs rādītājus un faktus par publiskā 
iepirkuma atklātuma līmeni gan ES, gan 
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citās rūpnieciski attīstītajās valstīs un 
nāks klajā ar sabalansētu tiesību akta 
priekšlikumu, lai palielinātu simetriju 
attiecībā uz piekļuvi publiskajam 
iepirkumam;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās;

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu un 
sociālās ekonomikas uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās;

16. aicina Komisiju vienkāršot publiskā 
iepirkuma procedūras, lai atbrīvotu gan 
vietējās valdības, gan uzņēmumus no liela 
laika un naudas daudzuma izdošanas par 
tīri birokrātiskiem jautājumiem; uzsver, 
ka procedūru vienkāršošana atvieglos 
mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi 
šādiem līgumiem un ļaus tiem piedalīties, 
pamatojoties uz līdzvērtīgākiem un 
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godīgākiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās;

16. aicina Komisiju uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru efektivitāti, lai 
veicinātu ES uzņēmumu dalību pārrobežu 
publiskajā iepirkumā; uzsver, ka jāturpina 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu dalība 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās, vienlaikus cenšoties atbalstīt 
MVU tiesības un MVU darba ņēmēju 
tiesības, ja viņi strādā kā apakšuzņēmēji;

Or. fr

Grozījums Nr. 174
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju izskaidrot, ka valsts 
iestādes publisko iepirkumu var pamatot 
ar tādiem sociālajiem kritērijiem kā 
attiecīgo standarta darba algu izmaksa un 
citām prasībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt publiskā iepirkuma noteikumus, 
lai tos saskaņotu ar ES mērķiem un 
politiku vienkāršot procedūru, jo īpaši 
attiecībā uz mazajām vietējām un 
reģionālajām iestādēm, un nodrošinātu 
MVU labāku piekļuvi publiskajam 
iepirkumam;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, cik nozīmīgi ir nodrošināt 
savstarpēju piekļuvi publiskajiem 
līgumiem ar tirdzniecības partneriem 
rūpnieciski attīstītajās un lielākajās 
jaunietekmes valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Olga Sehnalová

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju virzīt galvenos 
lietpratīga regulējuma elementus 
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(piemēram, administratīvā sloga 
samazināšana par 25 % 2012. gadā un 
stratēģijas plānošana laikposmam pēc 
2012. gada) un sistemātiski piemērot 
neatkarīgo novērtējumu un MVU testu 
gan ES, gan valstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izstrādāt efektīvus strīdu izšķiršanas 
mehānismus, taču aicina Komisiju arī 
koncentrēties uz strīdu novēršanu, 
piemēram, īstenojot stingrākus 
pasākumus, kas novērš negodīgu 
komercpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzīmē, ka vienotais tirgus 
galvenokārt ir stingrs pamats Eiropas 
uzņēmumu darbībai, kas vienlaikus 
atbalsta arī to komerciālās aktivitātes 
pasaulē; uzsver, ka starptautiskajā 
iepirkumā Komisijai jāturpina centieni 
izveidot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus attiecībā uz to Eiropas 
uzņēmumu un trešo valstu uzņēmumu 
konkurenci, kas piedalās publiskajā 
iepirkumā;
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Or. el

Grozījums Nr. 180
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka Komisijai jāuzlabo tās 
centieni veicināt banku pārrobežu 
darbību, novēršot visus esošos šķēršļus 
attiecībā uz konkurējošām mijieskaita un 
norēķinu sistēmām un piemērojot 
tirdzniecībai kopējus noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka Komisijai jāatbalsta 
Eiropas prasmju apmaiņa, lai mazie un 
vidējie uzņēmumi varētu gūt labumu no 
lielākos uzņēmumos pieejamām prasmēm, 
tādējādi veicinot sinerģiju un 
darbaudzināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b aicina Komisiju vienkāršot publiskā 
iepirkuma procedūras, lai samazinātu 
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līgumslēdzēju iestāžu administratīvās 
izmaksas un tiesisko nenoteiktību; tāpat 
aicina Komisiju tiesību aktos par publisko 
iepirkumu rast skaidru un atbilstošu 
risinājumu „iekšējiem” līgumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b kritizē priekšlikumu, kas izteikts
pirms šīs apspriešanās, ka attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām jāpieņem jaunas 
tiesību normas; uzskata šo priekšlikumu 
par neproduktīvu, ņemot vērā „labāka 
regulējuma” iniciatīvu, jo tas var izraisīt 
noteikumu turpmāku sadrumstalošanu 
attiecībā uz publiskajiem līgumiem un 
palielināt tiesisko nenoteiktību;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Simon Busuttil

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b atbalsta Komisijas centienus 
pārskatīt Direktīvu par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu un aicina Komisiju 
iekļaut īpašus noteikumus par 
krāpnieciskām darbībām, kā, piemēram, 
maldinošu tālruņu katalogu gadījumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Louis Grech

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b ierosina Komisiju veicināt turpmākas 
prakses apmaiņas programmas, lai ļautu 
personām, kas pievienojas šīm 
programmām, iegūt darba pieredzi citā 
Eiropas valstī; aicina Komisiju uzlabot 
sistēmas, ar ko bezdarbnieki tiek mudināti 
izveidot savu uzņēmumu, darot pieejamus 
aizdevumus ar atvieglotiem 
nosacījumiem, un nodrošināt viņiem šajā 
saistībā tehnisko atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Toine Manders

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b turklāt šajā saistībā norāda, ka 
pašreizējā ekonomiskajā situācijā 
uzņēmumi un valsts sektors arvien vairāk 
izmanto neapmaksātas stažēšanās vai 
prakses iespējas, lai izvairītos no jauniešu 
pieņemšanas darbā saskaņā ar darba 
līgumu; uzskata, nekādā veidā 
nenoliedzot šādu pasākumu izmantošanu, 
lai jauniešiem nodrošinātu darba pieredzi, 
ka jāizveido pārrobežu īstermiņa darba 
līguma Eiropas sistēmas paraugs, lai 
ļautu jauniešiem iegūt pieredzi viņu 
izvēlētajā jomā valstī, kas nav viņu mītnes 
valsts, neradot nekādu risku darba 
devējam; uzskata, ka iepriekšējā punktā 
ierosināto Eiropas prasmju apmaiņu 
varētu izmantot, lai administrētu šo 
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sistēmu, savedot kopā darba meklētājus 
un darba devējus, palīdzot veikt 
administratīvās formalitātes un paredzot 
dotācijas iesaistītajiem MVU; ir 
pārliecināts, ka ieguvumi attiecīgajiem 
jauniešiem (darba pieredze un iespēja 
iegūt pastāvīgu darbu, valodu apguve, 
prasmju iegūšana u.c.), uzņēmumiem 
(pārrobežu darījumu attīstība, potenciālo 
darba ņēmēju rezervju palielināšana u.c.) 
un ES kopumā (ieguvumi saistībā ar 
sociālo kohēziju, pozitīva ietekme uz 
Savienības iekšējiem darījumiem un 
nodarbinātību, ģeogrāfiskās mobilitātes 
palielināšanās) varētu būt ievērojami;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
16.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.c aicina Komisiju pieņemt piesardzīgu 
pieeju attiecībā uz publiskā un privātā 
sektora partnerībām, arī ņemot vērā slikto 
pieredzi, un ierosināt skaidru tiesisko 
regulējumu, kas nodrošina tiesisko 
noteiktību un rada vienlīdzīgus 
nosacījumus pretendentiem un 
līgumslēdzējām iestādēm , daloties gan ar 
ieguvumiem, gan ar riskiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
16.d punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.d aicina Komisiju sniegt juridisko 
skaidrojumu par publiskā iepirkuma 
tiesību aktiem attiecībā uz sociālo un 
vides kritēriju iekļaušanu uzaicinājumos 
iesniegt piedāvājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
5. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Ceturtā prioritārā joma — vienots 
pakalpojumu tirgus

D. Vienots pakalpojumu tirgus

Or. en

Grozījums Nr. 190
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
5.a apakšvirsraksts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Prioritātes

Or. en

Grozījums Nr. 191
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver nepieciešamību pareizi īstenot
Pakalpojumu direktīvu un radīt iespēju 
veikt procedūras tiešsaistē, kas varētu 
ievērojami samazināt uzņēmumu 
saimnieciskās darbības izmaksas; aicina 
Komisiju pievērst īpašu uzmanību vienotā 
tiešsaistes pakalpojumu tirgus attīstībai;

17. uzsver nepieciešamību padziļināti 
novērtēt Pakalpojumu direktīvas ietekmi 
uz pakalpojumu kvalitāti un iespēju valsts 
iestādēm noteikt pakalpojumu sniedzējiem 
prasības sabiedrības interesēs; uzsver 
nepieciešamību uzlabot iespēju veikt 
procedūras tiešsaistē, kas varētu ievērojami 
samazināt uzņēmumu saimnieciskās 
darbības izmaksas; aicina Komisiju 
pievērst īpašu uzmanību vienotā tiešsaistes 
pakalpojumu tirgus attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver nepieciešamību pareizi īstenot 
Pakalpojumu direktīvu un radīt iespēju 
veikt procedūras tiešsaistē, kas varētu
ievērojami samazināt uzņēmumu 
saimnieciskās darbības izmaksas; aicina 
Komisiju pievērst īpašu uzmanību vienotā 
tiešsaistes pakalpojumu tirgus attīstībai;

17. uzsver nepieciešamību pareizi īstenot 
Pakalpojumu direktīvu, tostarp izveidot 
pilnībā funkcionējošus vienotos 
kontaktpunktus, kuri dod iespēju veikt 
procedūras un formalitātes tiešsaistē, kas 
var ievērojami samazināt uzņēmumu 
saimnieciskās darbības izmaksas un 
atbalstīt vienoto tirgu pakalpojumu jomā; 
aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties un veikt turpmākos 
pasākumus, lai pilnveidotu vienoto tirgu 
pakalpojumu jomā, pamatojoties uz 
savstarpējās novērtēšanas procedūru;
aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
vienotā tiešsaistes pakalpojumu tirgus 
attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver nepieciešamību pareizi īstenot 
Pakalpojumu direktīvu un radīt iespēju 
veikt procedūras tiešsaistē, kas varētu 
ievērojami samazināt uzņēmumu 
saimnieciskās darbības izmaksas; aicina 
Komisiju pievērst īpašu uzmanību vienotā 
tiešsaistes pakalpojumu tirgus attīstībai;

17. uzsver nepieciešamību pilnībā un
pareizi īstenot Pakalpojumu direktīvu un 
radīt iespēju veikt procedūras tiešsaistē, 
kas varētu ievērojami samazināt 
uzņēmumu saimnieciskās darbības 
izmaksas; aicina Komisiju pievērst īpašu 
uzmanību vienotā tiešsaistes pakalpojumu 
tirgus attīstībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 194
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzskata, ka pakalpojumu nozare ir 
vienotā tirgus galvenais elements; 
apšauba, ka pakalpojumu direktīva 
nodrošinās Eiropā augstas kvalitātes 
pakalpojumus; mudina Komisiju atkārtoti 
novērtēt direktīvas ietekmi gaidāmajā 
novērtējumā par universāluma, 
pieejamības, nepārtrauktības, kvalitātes 
un sasniedzamības principiem; mudina 
dalībvalstis atbalstīt valsts sektoru un 
sniegt pilsoņiem kvalitatīvus sabiedriskos 
pakalpojumus;

Or. en



AM\856887LV.doc 87/107 PE458.640v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 195
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju iesniegt tiesisko 
regulējumu, lai aizsargātu vispārējas 
nozīmes sociālos pakalpojumus un 
vispārējas ekonomiskās nozīmes 
pakalpojumus, kas ir Eiropas sociālā 
modeļa galvenais elements, lai ļautu tiem 
īstenot visus to uzdevumus, kā paredzēts 
Lisabonas līgumā un saskaņā ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru 
lielie uzņēmumi īsteno mazumtirdzniecības 
nozarē;

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
negodīgas konkurences, kuru lielie 
uzņēmumi īsteno mazumtirdzniecības 
nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru 
lielie uzņēmumi īsteno
mazumtirdzniecības nozarē;

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veicināt MVU nozīmi un to 
konkurētspēju mazumtirdzniecības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Philippe Juvin, Konstantinos 
Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru 
lielie uzņēmumi īsteno mazumtirdzniecības 
nozarē;

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai jo īpaši
mazos un vidējos uzņēmumus aizsargātu 
no netaisnīgas komercdarbības prakses, 
kuru lielie uzņēmumi īsteno 
mazumtirdzniecības nozarē; atgādina savu 
Rezolūciju 2008/2126 (INI) un vēlreiz 
mudina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu, lai novērstu maldinošo 
tālruņu katalogu krāpnieciskās darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru 
lielie uzņēmumi īsteno 
mazumtirdzniecības nozarē;

18. aicina Komisiju sekmēt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozares 
attīstību un veikt nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus, lai mazos un 
vidējos uzņēmumus aizsargātu no 
netaisnīgas komercdarbības prakses, kuru 
īsteno lielie uzņēmumi;

Or. da

Grozījums Nr. 200
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Komisiju veicināt un atbalstīt 
sociālās ekonomikas uzņēmumu daudzo 
vispārējās nozīmes sociālo pakalpojumu 
radīšanu un sniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a iesaka izveidot starpniekaģentūras, 
lai apkopotu novatorisku un ilgtspējīgu 
projektu (jo īpaši vispārējas 
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tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
jomā) finansiālās vajadzības un tādējādi 
veicinātu to piekļuvi finanšu tirgiem, 
pamatojoties uz labākiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Othmar Karas

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atzinīgi vērtē, ka Komisija ļoti aktīvi 
pārbauda nesen pieņemtos valsts tiesību 
aktus, kas traucē Eiropas uzņēmumiem, 
piemēram, mazumtirdzniecības nozarē, 
gūt labumu no savām iekšējā tirgus 
tiesībām citās dalībvalstīs; aicina 
Komisiju turpināt padziļināti pētīt tiesību 
aktus tirdzniecības un nodokļu jomā, kas 
ir diskriminējoši pret citu Eiropas valstu 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Komisiju, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, definēt 
„acīmredzami negodīgu komercpraksi” 
mazumtirdzniecības nozarē; aicina 
Komisiju, pamatojoties uz to, apkopot ar 
pierādījumiem pamatotus negodīgas 
komercprakses gadījumus; aicina 
Komisiju rūpīgi izvērtēt spēkā esošos 
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valstu pasākumus negodīgas 
komercprakses novēršanai 
mazumtirdzniecības nozarē un, 
pamatojoties uz to, ierosināt turpmākos 
pasākumus attiecībā uz konkurenci un 
līgumu brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzsver, ka sadrumstalota maksājumu 
sistēma ir pārrobežu tirdzniecības 
šķērslis; aicina Komisiju turpināt SEPA 
sistēmas uzlabošanu, definējot pamata 
maksājumu pakalpojumus, kas pieejami 
visām kartēm, lai palielinātu 
pārredzamību par darījumu izmaksām un 
samazinātu savstarpējās apmaiņas maksu 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Hans-Peter Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 206
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

svītrots

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

19. atgādina Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-
0151/2010) par jaunākajām norisēm 
saistībā ar publisko iepirkumu; attiecīgi 
pieprasa ikvienu priekšlikumu tiesību 
aktam, kurā risinātas pakalpojumu 
koncesijas, attaisnot tikai attiecībā uz 
traucējumu novēršanu iekšējā tirgus 
darbībā, un norāda, ka šādi traucējumi 
līdz šim nav noteikti un ka tāpēc tiesību 
akts par pakalpojumu koncesijām ir 
nevajadzīgs, kamēr ar to nav paredzēts 
pamanāmi uzlabot iekšējā tirgus darbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Philippe Juvin, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

19. atzīmē Komisijas nodomu pieņemt
tiesisko regulējumu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām; atgādina, ka 
principi, kas izriet no Līguma par Eiropas 
Savienības darbību, piemēram,
pārredzamība, vienlīdzīga attieksme, 
proporcionalitāte, nediskriminācija un 
savstarpējā atzīšana, jau tiek attiecināti uz 
pakalpojumu koncesijām; atgādina 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
iniciatīvu par pakalpojumu koncesijām, 
kā norādīts 2010. gada 18. maija 
rezolūcijā par jaunajām norisēm saistībā 
ar publisko iepirkumu, saskaņā ar ko 
likumdošanas iniciatīva attaisnojama 
tikai, pamatojoties uz iekšējā tirgus 
darbības traucējumiem, un ka šāda 
likumdošanas iniciatīva šķiet nevajadzīga, 
ievērojot faktu, ka šādi traucējumi līdz 
šim nav konstatēti;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību;

19. uzsver, ka tiesību akts par
pakalpojumu koncesijām ir nevajadzīgs, 
ievērojot Tiesas attiecīgās tiesu prakses 
sniegto skaidrību;
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Or. en

Grozījums Nr. 210
Othmar Karas, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu
pārredzamību, efektīvu tiesisko aizsardzību 
solītājiem un tiesisko noteiktību;

19. atgādina savu Rezolūciju 2009/2175 
(INI) un aicina Komisiju ierosināt tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām tikai tad, ja Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību noteiktie 
vispārējie principi (diskriminācijas 
aizliegums, vienlīdzīgas attieksmes 
princips un pārredzamība) pietiekami 
nenodrošina pārredzamību, efektīvu 
tiesisko aizsardzību solītājiem un tiesisko 
noteiktību un ja nozīmīgi konkurences 
traucējumi rada nepieciešamību pēc šāda 
tiesiskā regulējuma;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu
pārredzamību, efektīvu tiesisko aizsardzību 
solītājiem un tiesisko noteiktību;

19. aicina Komisiju ierosināt atbilstošu
tiesisko regulējumu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām, kuru mērķis ir 
risināt esošos traucējumus saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai 
nodrošinātu pārredzamību, vienlīdzīgu 
attieksmi, ekonomikas dalībnieku efektīvu 
tiesisko aizsardzību visā ES un tiesisko 
noteiktību;
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu 
pārredzamību, efektīvu tiesisko aizsardzību 
solītājiem un tiesisko noteiktību;

19. uzskata, ka ikvienā tiesību akta 
priekšlikumā par pakalpojumu koncesijām 
jāparedz tiesiskais regulējums, kurš 
nodrošinātu pārredzamību, efektīvu 
tiesisko aizsardzību solītājiem un 
līgumslēdzējām iestādēm un tiesisko 
noteiktību, pienācīgi ņemot vērā 
pašreizējo Tiesas judikatūru;

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju ierosināt tādu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, kurš nodrošinātu
pārredzamību, efektīvu tiesisko 
aizsardzību solītājiem un tiesisko
noteiktību;

19. principā atzinīgi vērtē visas iniciatīvas 
par koncesijām, kas veicina tirgu 
atvēršanu un konkurences stiprināšanu; 
iesaka apsvērt, ka Eiropas tiesiskais 
regulējums attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām lielāku pārredzamību, tiesisko 
noteiktību, izmaksu ietaupījumus 
pašvaldībām un kvalitātes uzlabojumus 
varētu sniegt tikai tad, ja tiktu ievēroti 
konkrēti priekšnosacījumi; tomēr pauž 
bažas, ka visaptverošs Eiropas regulējums 
izraisītu koncesiju priviliģētu piešķiršanu 
sabiedriskajām iestādēm un jauktas 
darbības uzņēmumiem un pietiekami 
neatbilstu dažādajām tirgus struktūrām 
un ekonomikas dalībnieku vajadzībām 
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dažādās ekonomikas nozarēs un 
dalībvalstīs; tāpēc aicina Komisiju ievērot 
subsidiaritātes pamatprincipu un 
atturēties no likumdošanas priekšlikuma 
iesniegšanas par pakalpojumu 
koncesijām;

Or. de

Grozījums Nr. 214
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter 
Mayer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 
līmeņa profesionālās kartes;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 215
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 
līmeņa profesionālās kartes;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Edvard Kožušník

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 
līmeņa profesionālās kartes;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Philippe Juvin, Catherine Soullie, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 
līmeņa profesionālās kartes;

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 
līmeņa profesionālās kartes, vienlaikus 
nodrošinot personas datu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā izveidotu Eiropas 

20. uzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot 
Profesionālās kvalifikācijas direktīvu, un 
atzinīgi vērtē tās pārstrādāšanā ieguldīto 
darbu; aicina Komisiju ierosināt 
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līmeņa profesionālās kartes; pasākumus, lai vajadzības gadījumā 
izveidotu Eiropas līmeņa profesionālās 
kartes, jo īpaši attiecībā uz reglamentētām 
profesijām vai profesijām, kurās 
krāpšanas risks ir vislielākais un 
visbīstamākais;

Or. fr

Grozījums Nr. 219
Ildikó Gáll-Pelcz, János Áder

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstu izraudzītām valsts 
koordinācijas iestādēm un Kopienas 
līmeņa darba ņēmēju un darba devēju 
organizācijām regulāri pārskatīt un 
atjaunināt savstarpēji saskaņotos 
Kopienas amata aprakstus un salīdzinošās 
tabulas par profesionālās izglītības 
kvalifikācijām; uzskata, ka vajadzības 
gadījumā jāformulē priekšlikumi sistēmas 
efektīvākai darbībai, iekļaujot citus 
pasākumus, ar ko varētu uzlabot situāciju 
attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju 
salīdzināmību;

Or. hu

Grozījums Nr. 220
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
nodomu ierosināt standartizācijas tiesiskā 

svītrots
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regulējuma reformu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
nodomu ierosināt standartizācijas tiesiskā 
regulējuma reformu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumiem;

21. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
nodomu ierosināt standartizācijas tiesiskā 
regulējuma reformu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumiem; uzsver, ka pakalpojumu 
standartizācijai jāveicina vienotā tirgus 
izveide, kur tas izrādījies noderīgi, un jo 
īpaši pilnībā jāņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu vajadzības;

Or. de

Grozījums Nr. 222
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai veicinātu regulatīvo 
konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu;

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem vai nu divpusējā, vai 
daudzpusējā līmenī, lai veicinātu 
regulatīvo konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu; uzstāj uz 
nepieciešamību nodrošināt uzticības 
palielināšanu starptautiskajai 
tirdzniecības apmaiņai, nodrošinot 
savstarpīguma principu, jo īpaši publiskā 
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iepirkuma, konkurences politikas un 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai veicinātu regulatīvo 
konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu;

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai veicinātu regulatīvo 
konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu, jo īpaši sociālajā un 
vides jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Rafał Trzaskowski

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai veicinātu regulatīvo 
konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu;

22. uzsver, cik nozīmīga ir iekšējā tirgus 
ārējā dimensija un jo īpaši regulatīvā 
sadarbība ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai veicinātu regulatīvo 
konverģenci, trešo valstu režīmu 
līdzvērtību un starptautisko standartu 
plašāku ieviešanu; mudina Komisiju 
pārbaudīt spēkā esošos nolīgumus ar 
trešām pusēm, kas paplašina iekšējā 
tirgus elementus ārpus tā robežām 
attiecībā uz to efektivitāti, nodrošinot 
tiesisko noteiktību potenciālajiem 
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saņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu un vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu kā 
pamattiesību nozīmi Eiropas pilsoņiem, 
kā Eiropas sociālās tirgus ekonomikas 
pamatpīlāru (un kā satricinājuma 
mazinātāju pilsoņiem un uzņēmumiem 
krīzes laikā) un aicina izveidot tiesisko 
regulējumu attiecībā uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem — pamatojoties uz LESD 
14. pantu un 26. protokolu —, lai 
izvairītos no tiesiskās nenoteiktības, 
nodrošinātu iespēju valsts iestādēm sniegt, 
īstenot un organizēt šos pakalpojumus 
veidā, kas atbilst lietotāju vajadzībām, lai 
nodrošinātu kvalitāti un īstenojamu 
vispārējo pakalpojumu pieejamību 
transporta, enerģētikas, ūdensapgādes, 
mājokļu būvniecības un banku 
pakalpojumiem; (priekšlikums Nr. 25);

Or. en

Grozījums Nr. 226
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a aicina Komisiju izpētīt jaunus veidus, 
kā uzlabot Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
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publiskā iepirkuma tirgiem ārpus ES, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus gan Eiropas, gan ārvalstu 
uzņēmumiem, kas sacenšas par publiskā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

II. Galvenās prioritātes
22.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
pienācīgi ņemt vērā inovāciju 
nozīmīgumu attiecībā uz spēcīgu un 
ilgtspējīgu izaugsmi, nodrošinot, ka 
inovācijas tiek pienācīgi finansētas, proti, 
izveidojot ES projektu obligācijas un 
izmantojot tiesisko regulējumu, lai ļautu 
riska kapitāla līdzekļus brīvi ieguldīt visā 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b uzsver, cik nozīmīgi ir pārskatīt 
tiesību aktus par publiskajiem 
iepirkumiem un publisko un pritāto 
partnerību, lai veicinātu viedu, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi vienotajā tirgū 
un vietējos apstākļos; uzsver skaidru 
tiesību aktu nepieciešamību, ievērojot 
tiesības noteikt sociālās un vides 
klauzulas, veicinot MVU piekļuvi šiem 
tirgiem, nodrošinot tiesisko noteiktību 
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līgumslēdzējām iestādēm, tādējādi 
ievērojot pašreizējo judikatūru attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām; uzsver, cik 
nepieciešams ir tiesiskais instruments par 
Eiropas Savienības saistību īstenošanu 
attiecībā uz starptautiskajiem 
publiskajiem iepirkumiem, lai 
nodrošinātu reālu savstarpīgumu un 
pārredzamību; uzsver, ka konkurences 
spiediena palielināšanās starp 
uzņēmumiem ir izraisījusi nopietnus 
cilvēktiesību, darba tiesību pārkāpumus 
un kaitējumu videi; tāpēc aicina 
tirdzniecības nolīgumos ietvert klauzulu 
par uzņēmumu sociālo atbildību; 
(priekšlikums Nr. 17, 24);

Or. en

Grozījums Nr. 229
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.c uzsver nepieciešamību panākt 
progresu attiecībā uz dažu nodokļu 
saskaņošanu ES līmenī — tādējādi 
nepieļaujot traucējumus un negodīgu 
konkurenci nodokļu jomā, riskējot ar 
sociālo aizsardzību un samazinot 
dalībvalstu ieņēmumus, — ar mērķi 
mazināt slogu nodarbinātības, inovāciju 
un ilgtermiņa ieguldījumu jomā, jo īpaši 
saskaņojot kopīgo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi un saskaņojot 
PVN likmes; (priekšlikums Nr. 19);

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
22.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.c uzsver, ka ES patenta un vienotas 
strīdu izšķiršanas sistēmas izveide, kā arī 
uzlabota sistēma autortiesību pārvaldībai
ir ļoti svarīga, lai vienotajā tirgū atbalstītu 
inovācijas un radošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.d atgādina, ka uz finanšu 
pakalpojumiem neattiecas PVN; uzskata, 
ka uz finanšu pakalpojumiem un 
darbībām jāattiecina atbilstoša nodokļu 
sistēma un līmenis, tāpēc aicina ieviest 
finanšu darījumu nodokli, kura ieņēmumi 
uzlabotu tirgus darbību, samazinot 
spekulācijas, un palīdzētu finansēt 
sabiedrisko labumu, ilgtermiņa 
ieguldījumus izaugsmē, nodarbinātībā un 
sociālajā integrācijā, kā arī līdzsvarotā 
veidā samazinātu valsts deficītu; uzskata, 
ka šādam nodoklim jābūt pēc iespējas 
plašāk pamatotam vai, ja tas nav 
iespējams, ka Komisijai ar konkrētu 
tiesisko regulējumu pirmām kārtām ES 
līmenī jāievieš finanšu darījumu 
nodoklis;

Or. en
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Grozījums Nr. 232
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
22.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.d uzsver nepieciešamību uzlabot mazo 
un vidējo uzņēmumu piekļuvi kapitāla 
tirgiem un novērst esošos fiskālo šķēršļus 
to pārrobežu darbībām, pieņemot 
skaidrāku PVN regulējumu, kā arī kopīgu 
konsolidētu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi, lai vienoto tirgus padarītu 
par labāku uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.e punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.e uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt reālo 
ekonomiku un ilgtermiņa ieguldījumus, 
kas sekmē izaugsmi un darbavietas, ar 
novatoriskiem finanšu līdzekļiem, tāpēc 
aicina izveidot euro projektu obligācijas, 
lai veicinātu ES mēroga stratēģiskos 
projektus, īpaši enerģētikas, transporta, 
digitālās un pētniecības un attīstības 
infrastruktūras, Eiropas tiesību aktus par 
riska kapitāla fondiem un ilgtermiņa 
ietaupījumiem, kas nodrošina kapitālu 
novatoriskām un darbavietas radošām 
nozarēm, atvieglot MVU piekļuvi 
finansējumam, gan pārliecinot bankas 
izsniegt aizdevumus, gan ieviešot īpašas 
un regulētas biržas Eiropas tīklu; 
(priekšlikums Nr. 15, 16);



PE458.640v01-00 106/107 AM\856887LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 234
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.f punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.f aicina stiprināt cīņu pret viltojumiem 
kā nozīmīgu jautājumu gan attiecībā uz 
darbavietām, gan izaugsmi, gan arī 
patērētāju drošību, uzlabojot sadarbību 
starp muitas dienestiem, sniedzot 
atbilstošu informāciju patērētājiem, īpaši 
par internetā pārdotām viltotām precēm, 
stiprinot dialogu par šiem jautājumiem ar 
komerciālajiem partneriem, īpaši Ķīnu, kā 
arī jautājumu par preču izcelsmi; 
(priekšlikums Nr. 3);

Or. en

Grozījums Nr. 235
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
22.g punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.g aicina izveidot vienotu tirgu tiešsaistē 
nopērkamām audiovizuālajam precēm , 
lai nodrošinātu atbilstošu atlīdzību tiesību 
turētājiem, tādējādi cenšoties panākt 
kultūras priekšmetu visplašāko 
pieejamību cilvēkiem; mudina veikt 
īpašus pasākumus, lai palielinātu 
uzņēmumu un patērētāju uzticēšanos 
elektroniskajai komercijai (piemēram, 
elektronisko parakstu direktīva u.c.), lai 
atbalstītu elektroniskās komercijas tirgus 
iespējas un stiprinātu datu un privātuma 
aizsardzību internetā; (priekšlikums Nr. 2, 
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5);

Or. en

Grozījums Nr. 236
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a mudina Komisiju veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu 
elektroniskās komercijas attīstību 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b aicina Komisiju ierosināt tiesiskos 
instrumentus, lai padarītu publiskā 
iepirkuma procedūras elastīgākas un 
mazāk birokrātiskas, atvieglojot MVU 
dalību līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrās; mudina 
dalībvalstis izmantot publisko iepirkumu, 
lai veicinātu novatorisku un videi 
nekaitīgu tehnoloģiju tirgu;

Or. en


