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Grozījums Nr. 1
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un 
izstrādāt starptautiskus standartus; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
standartizācija, savstarpēja atzīšana, 
pakalpojumi un publiskais iepirkums;

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un
izstrādāt starptautiskus standartus; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
sanitārie, sociālie un patērētāju tiesību, 
vides un dzīvnieku aizsardzības standarti, 
standartizācija, savstarpēja atzīšana, 
pakalpojumi un piekļuve publiskajam 
iepirkumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un 
izstrādāt starptautiskus standartus; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
standartizācija, savstarpēja atzīšana, 
pakalpojumi un publiskais iepirkums;

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un 
izstrādāt starptautiskus standartus, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību 
sociālajā, vides, taisnīgas tirdzniecības un 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
standartizācija, savstarpēja atzīšana un 
publiskais iepirkums;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un 
izstrādāt starptautiskus standartus; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
standartizācija, savstarpēja atzīšana, 
pakalpojumi un publiskais iepirkums;

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto 
priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības 
galvenajiem tirdzniecības partneriem un 
izstrādāt starptautiskus standartus; īpaši 
uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ir sevišķi 
jāpievēršas tādiem jautājumiem kā 
standartizācija, savstarpēja atzīšana, 
licences, pakalpojumi un publiskais 
iepirkums;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti uzstāj, ka Eiropas Savienībai 
ir jānoslēdz līdzsvaroti tirdzniecības 
nolīgumi ar saviem tirdzniecības 
partneriem, ievērojot savstarpīguma un 
savstarpējā izdevīguma principu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atbalsta Komisijas apņēmību, kamēr 
notiek sarunas par brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, rūpīgi izvērtēt šo nolīgumu 
iespejamo ietekmi uz iekšējo tirgu un 
citām Eiropas Savienības iekšpolitikas 
jomām; prasa iesniegt ietekmes 
novērtējuma rezultātus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai pirms 
nolīgumu parakstīšanas tie varētu 
iepazīties ar šo informāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir svarīgi iekšējā tirgū 
novērst vēl esošos šķēršļus tirdzniecībai, 
un mudina turpināt šo procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rafał Trzaskowski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 
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kas vērsta uz izmaiņām Transatlantiskās 
ekonomikas padomes darbā, galvenokārt 
koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstīšanu un standartu izstrādi 
būtiskākajās jomās, piemēram, zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģiju jomā;

kas vērsta uz Transatlantiskās ekonomikas 
padomes darba aktivizēšanu, galvenokārt 
koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstību un standartu izstrādi būtiskākajās 
jomās, piemēram, zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā, kā arī atzinīgi vērtē to, 
ka Transatlantisko likumdevēju iestāžu 
dialogā aizvien lielāka nozīme ir 
likumdošanas un reglamentācijas 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Heide Rühle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 
kas vērsta uz izmaiņām Transatlantiskās 
ekonomikas padomes darbā, galvenokārt 
koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstīšanu un standartu izstrādi 
būtiskākajās jomās, piemēram, zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģiju jomā;

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 
kas vērsta uz Transatlantiskās ekonomikas 
padomes darba aktivizēšanu, galvenokārt 
koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstību un standartu izstrādi būtiskākajās 
jomās, piemēram, energoefektīvo
tehnoloģiju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 
kas vērsta uz izmaiņām Transatlantiskās 
ekonomikas padomes darbā, galvenokārt 

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām 
ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, 
kas vērsta uz Transatlantiskās ekonomikas 
padomes darba aktivizēšanu, galvenokārt 
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koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstīšanu un standartu izstrādi 
būtiskākajās jomās, piemēram, zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģiju jomā;

koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju 
attīstību un standartu izstrādi būtiskākajās 
jomās, piemēram, zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā;atzinīgi vērtē 
pakāpenisko ES un ASV aviācijas tirgus 
atvēršanu, bet pauž nožēlu, ka ASV trūkst 
apņēmības atcelt novecojušos normatīvos 
ierobežojumus ārvalstu ieguldījumu jomā, 
jo no tā varētu gūt ievērojamu 
saimniecisko labumu un tas radītu 
darbavietas gan lietotājiem, gan kravas 
pārvadājumu operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma jautājumos, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma un intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanas jomā, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
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starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma jautājumos, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

starptautisko standartizāciju, ārpustarifu un 
tehnisko tirdzniecības barjeru atcelšanu, kā 
arī turpināt sadarbību ar galvenajiem 
tirdzniecības partneriem, īpaši ar Ķīnu, 
patēriņa preču drošuma jautājumos, kā arī 
ar Japānu, sevišķu uzmanību pievēršot 
ārpustarifu barjeru atcelšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Heide Rühle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma jautājumos, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un 
nepamatotu ārpustarifu tirdzniecības 
barjeru atcelšanu un turpināt sadarbību ar 
galvenajiem tirdzniecības partneriem, īpaši 
ar Ķīnu, patēriņa preču drošuma 
jautājumos, kā arī ar Japānu, sevišķu 
uzmanību pievēršot nepamatotu 
ārpustarifu barjeru atcelšanai; uzskata par 
nepamatotām visas barjeras, kas saistītas 
ar divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības 
noteikumu nekonsekventu īstenošanu; tā 
vietā uzskata par pamatotām visas 
barjeras, kas saistītas ar valsts iestāžu 
likumīgo likumdošanas un administratīvo 
darbību ar tirdzniecību nesaistītās jomās, 
bet kurām ir neparedzēta ietekme uz 
tirdzniecību un kuru atcelšanai ir 
vajadzīga sabiedriska apspriešana un 
pārdomāta rīcība;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma jautājumos, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt 
sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču 
drošuma, sanitāro normu un ražošanas 
apstākļu jomā, jo īpaši saistībā ar sieviešu 
un bērnu ekspluatāciju, kā arī ar Japānu, 
sevišķu uzmanību pievēršot ārpustarifu 
barjeru atcelšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
3. punkts– 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka tirdzniecības politika ir viens 
no galvenajiem ES rīcībā esošajiem 
līdzekļiem, lai atbalstītu nesenos 
notikumus, kuri ir vērsti uz reformām un 
demokratizāciju Ziemeļāfrikā un 
Vidusjūras reģionā, un tādēļ uzskata, ka 
ES vajadzētu paplašināt tās atvērto tirgu, 
sākot ar Ēģipti un Tunisiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
3. punkts– 2. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka ES vajadzētu vienlaikus 
apsvērt iespēju iesaistīties dialogā, lai 
mudinātu šīs valstis stiprināt reģionālās 
tirdzniecības attiecības, kā galamērķi 
nosakot muitas savienības izveidi savā 
starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3. punkts– 3. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina Padomi nekavējoties pieņemt 
Konvenciju par Eiropas un Vidusjūras 
reģiona izcelsmes noteikumiem, pēc kuras 
pieņemšanas Komisijai steidzami jānāk 
klajā ar priekšlikumiem pilnveidot šos 
izcelsmes noteikumus tā, lai atvieglotu 
tirdzniecību un ekonomisko integrāciju 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Constance Le Grip

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

4.a atgādina, ka Eiropas tirgus atvēršana 
nedrīkst apdraudēt patērētāju drošību; 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt sadarbību 
starp muitas un tirgus uzraudzības 
iestādēm pie ārējām robežām, lai atbilstīgi 
pārbaudītu Savienības teritorijā 
ievedamos ražojumus, un šajā sakarībā 
vēlas stiprināt Komisijas lomu; atzinīgi 
vērtē lielisko sadarbību starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Komisiju un ASV 
Patēriņa preču drošības komisiju 
ražojumu nekaitīguma jomā; atzinīgi 
vērtē sadarbību, kas pakāpeniski veidojas 
starp Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju un tādām valstīm kā 
Indija un Ķīna; uzskata, ka šāda 
sadarbība ir jāstiprina un jāattiecina uz 
citiem partneriem līdztekus sarunām par 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ievērojams un arvien lielāks īpatsvars 
globālajā IKP, turklāt tas paver jaunas, līdz 
šim neizmantotas izaugsmes iespējas 
novatoriskiem uzņēmumiem; pauž nožēlu, 
ka ES galveno tirdzniecības partneru 
publiskā iepirkuma tirgi nav tik atvērti, un 
aicina Komisiju veicināt ES uzņēmumu 
iespējas labāk piekļūt šiem tirgiem;

5. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ievērojams un arvien lielāks īpatsvars 
globālajā IKP, turklāt tas paver jaunas, līdz 
šim neizmantotas izaugsmes iespējas 
novatoriskiem uzņēmumiem; pauž nožēlu, 
ka ES galveno tirdzniecības partneru 
publiskā iepirkuma tirgi ir īpaši 
nepieejami, un aicina Komisiju mudināt 
mūsu tirdzniecības partnerus pienācīgā 
mērā nodrošināt ES uzņēmumiem
piekļuvi publiskajam iepirkumam;

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Heide Rühle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ievērojams un arvien lielāks īpatsvars 
globālajā IKP, turklāt tas paver jaunas, līdz 
šim neizmantotas izaugsmes iespējas 
novatoriskiem uzņēmumiem; pauž nožēlu, 
ka ES galveno tirdzniecības partneru
publiskā iepirkuma tirgi nav tik atvērti, un 
aicina Komisiju veicināt ES uzņēmumu 
iespējas labāk piekļūt šiem tirgiem;

5. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ievērojams un arvien lielāks īpatsvars 
globālajā IKP, turklāt tas paver jaunas, līdz 
šim neizmantotas izaugsmes iespējas 
novatoriskiem uzņēmumiem; mudina 
Komisiju iesniegt datus par publiskā 
iepirkuma atvērtības pakāpi un nodrošināt 
savstarpīgumu attiecībās ar citām 
rūpnieciski attīstītām valstīm un 
lielākajām jaunās tirgus ekonomikas 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Heide Rühle

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka tādos globālās ekonomikas 
apstākļos, kur konkurētspēja bieži vien tiek 
balstīta uz zemām darbaspēka izmaksām, 
Eiropas Savienībā izšķiroša nozīme ir 
inovācijai un konkurences priekšrocību 
noteikšanai, un attiecīgi mudina Komisiju 
ierosināt iniciatīvas, lai atbalstītu augsto 
tehnoloģiju un videi draudzīgu tehnoloģiju, 
produktu un pakalpojumu attīstību.

6. uzskata, ka tādos globālās ekonomikas 
apstākļos, kur konkurētspēja bieži vien tiek 
balstīta uz zemām darbaspēka izmaksām, 
Eiropas Savienībā izšķiroša nozīme ir 
inovācijai un konkurences priekšrocību 
noteikšanai; uzsver, ka ES tirdzniecības 
politikai ir jākļūst par instrumentu, kas 
patiesi veicina ilgtspējīgu attīstību, un 
attiecīgi mudina Komisiju ierosināt 
iniciatīvas, lai atbalstītu augsto tehnoloģiju 
un videi draudzīgu tehnoloģiju, produktu 
un pakalpojumu attīstību, kā arī radītu 
vairāk labāku darbavietu šajās nozarēs;



AM\861430LV.doc 13/16 PE460.946v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 21
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka tādos globālās ekonomikas 
apstākļos, kur konkurētspēja bieži vien tiek 
balstīta uz zemām darbaspēka izmaksām, 
Eiropas Savienībā izšķiroša nozīme ir 
inovācijai un konkurences priekšrocību 
noteikšanai, un attiecīgi mudina Komisiju 
ierosināt iniciatīvas, lai atbalstītu augsto 
tehnoloģiju un videi draudzīgu tehnoloģiju, 
produktu un pakalpojumu attīstību.

6. uzskata, ka tādos globālās ekonomikas 
apstākļos, kur konkurētspēja bieži vien tiek 
balstīta uz zemām darbaspēka izmaksām, 
Eiropas Savienībā izšķiroša nozīme ir 
inovācijai un konkurences priekšrocību 
noteikšanai, un attiecīgi mudina Komisiju 
ierosināt iniciatīvas, lai atbalstītu 
ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, kā 
arī augsto tehnoloģiju un videi draudzīgu 
tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka liela nozīme ir ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem Eiropas 
ekonomikā; tomēr uzskata, ka būtu 
vēlams Eiropas mērogā apsvērt iespēju un 
nepieciešamību novērtēt šo ieguldījumu 
ietekmi uz vienoto tirgu, lai vajadzības 
gadījumā novērstu šo ieguldījumu 
nelabvēlīgo ietekmi uz inovācijām un 
zinātību (know-how) Eiropā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pienācīgi novērtēt inovāciju nozīmi 
straujas un ilgtspējīgas izaugsmes 
sasniegšanā, nodrošinot inovācijām 
pienācīgu finansējumu, proti, izlaižot ES 
projektu obligācijas un izmantojot tiesisko 
regulējumu, lai ļautu riska kapitāla 
līdzekļus brīvi ieguldīt visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa paplašināt lauksaimniecības 
ražojumu brīvo un godīgo tirdzniecību un 
organizēt preču un tehnoloģiju apmaiņu 
starp ES, jaunattīstības valstīm un 
vismazāk attīstītajām valstīm; uzsver, ka 
attiecīgo valstu patērētāji gūs labumu no 
šādām tirdzniecības attiecībām starp 
minētajām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka nākotnē ir svarīgi 
nodrošināt rūpniecības konkurētspēju 
ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos, un 
uzskata, ka ar tirdzniecības politiku 
jāturpina atbalstīt videi nekaitīgu 
izaugsmi un mērķus saistībā ar klimata 
pārmaiņām, jo īpaši samazināt oglekļa 
dioksīda emisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata, ka iedzīvotāju novecošanas 
apstākļos vecāki darbinieki kļūst par 
vērtīgu profesionālo darbaspēku un ka 
vajadzētu novērst šķēršļus, mudinot un 
stimulējot šos cilvēkus turpināt darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d aicina Komisiju un Padomi veicināt 
ilgtspējīgu attīstību un starptautisku 
darba standartu izstrādi gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās.

Or. en
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