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Pakeitimas 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis;

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis; ragina 
Komisiją toliau laikytis tvirtos pozicijos 
ginant Europos interesus nuo 
nesąžiningos prekybos taikant 
daugiašalius ir dvišalius prekybos 
susitarimus ir panaikinant visas kliūtis 
prekybai, taip pat kai jos pateisinamos 
lengvatų ar kitų įsipareigojimu 
panaikinimu, kaip nurodyta Pasaulio 
prekybos organizacijos susitarimo dėl 
ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos 22 
straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 2
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis;

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis ir pagerinti 
visų ekonominės veiklos vykdytojų teisinį 
saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 3
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis;

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti
nepagrįstas netarifines prekybos kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos kliūtis;

1. ragina Komisiją ir Tarybą tęsti Europos 
strategijos dėl patekimo į užsienio rinkas 
įgyvendinimą, siekiant panaikinti 
netarifines prekybos ir reguliavimo kliūtis, 
taip pat užtikrinti geresnes galimybes 
patekti į paslaugų ir investicijų rinkas, 
atverti viešojo pirkimo rinkas, geriau 
apsaugoti intelektinės nuosavybės teises 
bei užtikrinti jų gynimą ir šalinti 
nepagrįstas tvaraus žaliavų tiekimo 
kliūtis;

Or. lt

Pakeitimas 5
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją įtraukti didžiųjų 
trečiųjų šalių eksporto rinkų muitines ir 
atsakingas valdžios institucijas siekiant, 
kad per griežtos ar nereikalingos ES 
pagamintų ar surinktų produktų tikrinimo 
procedūros, kaip pvz., JAV reikalavimas 
skenuoti 100 proc. krovinių konteinerių, 
būtų mažiau naudojamos kaip netarifinės 
ir paslėptos kliūtys prekybai;

Or. en

Pakeitimas 6
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. laiko nepagrįstomis visas kliūtis, 
atsirandančias dėl nenuosekliai 
įgyvendinamų dvišalių ir daugiašalių 
prekybos taisyklių; tačiau mano, kad 
pateisinamos visos kliūtys, kurios kyla dėl 
teisėtos viešosios valdžios institucijų 
teisėkūros ir valdymo veiklos, nesusijusios 
su prekyba, tačiau turinčios jai 
nenumatytą poveikį; šios kliūtis turi būti 
šalinamos rengiant viešas konsultacijas ir 
svarstymus;

Or. en

Pakeitimas 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus, ypač vartotojų ir aplinkos 
apsaugos, sveikatos ir darbo standartų ir 
gyvūnų gerovės srityse; pageidauja, kad 
struktūriniai dialogai dėl reglamentavimo,
vykdomi šioje srityje su kai kuriais 
partneriais, kaip, pvz., Transatlantinė 
ekonomikos taryba su JAV, Aukšto lygio 
ekonominio ir prekybos dialogo grupė su 
Kinija ar Aukšto lygio grupė su Japonija,
duotų konkrečių rezultatų abipusio 
pripažinimo, konvergencijos, taisyklių ir 
standartų plėtojimo sferose ir kad tokie 
dialogai būtų sukurti su kitais prekybos 
partneriais;

Or. en

Pakeitimas 8
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti ES ir
tarptautinius standartus ypač siekiant 
išvengti socialinio ir aplinkosauginio 
dempingo; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

Or. en
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Pakeitimas 9
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose; pabrėžia, kad vykdant šį 
struktūrinį dialogą dėl reguliavimo ir ES 
ir jos prekybos partneriams priimant 
standartus turi būti visapusiškai laikomasi 
demokratinio proceso;

Or. en

Pakeitimas 10
Morten Løkkegaard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama 
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus, siekiant kaip įmanoma labiau 
sumažinti prekybos technines kliūtis;
pageidauja, kad struktūriniai dialogai dėl 
reglamentavimo vykdomi šioje srityje su 
kai kuriais partneriais duotų konkrečių 
rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
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plėtojimo sferose ir kad šie dialogai būtų 
išplečiami įtraukiant kitus prekybos 
partnerius;

Or. da

Pakeitimas 11
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria pasiūlymui, įtrauktam į 
Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama
skatinti suvienodinti reguliavimo 
priemones ir plačiau taikyti tarptautinius 
standartus; pageidauja, kad struktūriniai 
dialogai dėl reglamentavimo vykdomi šioje 
srityje su kai kuriais partneriais duotų 
konkrečių rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

2. pritaria bendram požiūriui skatinti 
suvienodinti reguliavimo priemones ir 
plačiau taikyti tarptautinius standartus;
pageidauja, kad struktūriniai dialogai dėl 
reglamentavimo vykdomi šioje srityje su 
kai kuriais partneriais duotų konkrečių 
rezultatų abipusio pripažinimo, 
konvergencijos, taisyklių ir standartų 
plėtojimo sferose;

Or. en

Pakeitimas 12
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad daugėjant dvišalių ir 
regioninių prekybos susitarimų 
tarptautiniai prekybos santykiai 
ekonominės veiklos vykdytojams tampa 
sudėtingesni, brangesni ir 
neprognozuojami; ragina Tarybą ir 
Komisiją stiprinti daugiašalę prekybos 
sistemą, ypač atsižvelgiant į pažangą PPO 
Dohos derybų raunde;
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Or. en

Pakeitimas 13
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia tarptautinių standartų svarbą 
skatinant pasaulinę prekybą ir augimą,
ypač kuriant naujas technologijas, ir tai, 
kad reikia užtikrinti geresnį nacionalinių 
standartizavimo institucijų 
bendradarbiavimą pasauliniu lygmeniu, 
ypač su JAV, Kinija ir Japonija;

Or. en

Pakeitimas 14
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia papildomus sunkumus, su 
kuriais susiduria MVĮ, bandydamos 
įveikti užsienio tvarką ir netarifines 
kliūtis, visų pirma teisinę ir 
administracinę naštą, susijusią su 
prekybos apsaugos priemonės 
procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 15
Malcolm Harbour
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. apgailestauja, kad vis dar trūksta 
techninių standartų nuoseklumo ir dėl to 
vis dar lieka kliūčių prekybai; pabrėžia, 
kad kuriant naujus standartus turėtų būti 
laikomasi integracinio tarptautinio 
požiūrio, paremto plataus masto 
konsultacijomis, kad būtų išvengta naujų 
kliūčių prekybai atsiradimo;

Or. en

Pakeitimas 16
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją sparčiau 
supaprastinti prekybos apsaugos 
priemonių procedūras ir jas pritaikyti prie 
MVĮ poreikių ir apskaitos sistemų, ir 
sukurti tinkamas trečiųjų šalių inicijuotų 
veiksmų paveiktų MVĮ paramos 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 17
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją geriau įtraukti 
prekybos parnerius, kurie netaiko ES 
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standartizavimo institucijų sukurtų 
standartų abipusio pripažinimo principų;

Or. en

Pakeitimas 18
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. Pabrėžia svarbų bendro investavimo 
vaidmenį palengvinant mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą vykdant 
ilgalaikius vidaus investicinius projektus 
ir ragina Komisiją toliau skatinti trečiųjų 
šalių prieigą prie ES bendrųjų programų;

Or. en

Pakeitimas 19
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Tarybą stiprinti 
dialogą ir bendradarbiavimą su Europos 
Sąjungos prekybos partneriais dėl gaminių 
saugos bei intelektinės nuosavybės teisių 
paisymo;

3. ragina Komisiją ir Tarybą, laikantis 
abipusiškumo ir abipusės naudos 
principo, stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su Europos Sąjungos 
prekybos partneriais dėl gaminių saugos 
bei intelektinės nuosavybės teisių paisymo;

Or. lt

Pakeitimas 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma rengti teisės aktus, 
kuriais siekiama paaiškinti nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų šalių 
galimybes dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems šiose rinkose ir taip pat 
stiprinti Europos Sąjungos pozicijas 
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose;

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; tvirtai remia 
Komisijos darbą peržiūrėti ES teisės aktus 
dėl viešųjų pirkimų, ir visų pirma, kaip 
nurodyta 2011 m. balandžio 13 d. 
Komunikate dėl Bendrosios rinkos akto,
rengti teisės aktus, kuriais siekiama 
paaiškinti nuostatas, reglamentuojančias 
įmonių iš trečiųjų šalių galimybes 
dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, remiantis abipusiškumo 
principu siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems šiose rinkose ir taip pat 
stiprinti Europos Sąjungos pozicijas 
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto vėliausiai iki 
2011 m. pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 21
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie 
atviri kaip Europos Sąjungoje; remia 
Komisijos darbą peržiūrėti ES teisės aktus 
dėl viešųjų pirkimų, ir visų pirma rengti
teisės aktus, kuriais siekiama paaiškinti
nuostatas, reglamentuojančias įmonių iš 
trečiųjų šalių galimybes dalyvauti Europos 
viešuosiuose pirkimuose, siekiant užtikrinti
vienodas sąlygas visiems šiose rinkose ir 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal vertę 
tik 1-2 proc. viešųjų pirkimų sutarčių ES 
valstybėse narėse sudaromos 
tarpvalstybiniu lygmeniu, kita vertus, 
sutartys, sudarytos su dalyviais už ES 
ribų, sudaro labai mažą šios dalies dalelę; 
tai kelia abejonių dėl ES viešųjų pirkimų 
rinkos faktinio atvirumo; tačiau mano, 
kad šioje srityje reikia ES, pramoninių 
šalių ir stambiųjų kylančios ekonomikos 
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taip pat stiprinti Europos Sąjungos 
pozicijas derybose dėl Europos įmonių 
galimybių dalyvauti trečiųjų šalių 
viešuosiuose pirkimuose;

šalių partnerių abipusės sąveikos, 
nesumažinant viešųjų institucijų, ypač 
besivystančių šalių, pajėgumo taikyti 
viešuosius pirkimus visuotinės svarbos 
tikslais; todėl tikisi, kad Komisija pateiks 
skaičių ir faktų, susijusių su viešojo 
pirkimo atvirumo lygiu tiek ES, tiek kitose 
pramoninėse šalyse ir pateiks proporcingų 
pasiūlymų dėl teisės aktų siekiant didinti 
viešojo pirkimo prieigos simetriją ir 
išaiškins nuostatas, reglamentuojančias 
įmonių iš trečiųjų šalių galimybes 
dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti sąžiningas 
šių pirkimų sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 22
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl 
viešųjų pirkimų, ir visų pirma rengti teisės 
aktus, kuriais siekiama paaiškinti
nuostatas, reglamentuojančias įmonių iš 
trečiųjų šalių galimybes dalyvauti Europos 
viešuosiuose pirkimuose, siekiant užtikrinti
vienodas sąlygas visiems šiose rinkose ir 
taip pat stiprinti Europos Sąjungos 
pozicijas derybose dėl Europos įmonių 
galimybių dalyvauti trečiųjų šalių 
viešuosiuose pirkimuose;

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą, visų pirma išaiškinant nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų šalių 
galimybes dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti sąžiningas
šių pirkimų sąlygas ir taip pat stiprinant
Europos Sąjungos pozicijas derybose dėl 
Europos įmonių galimybių dalyvauti 
trečiųjų šalių viešuosiuose pirkimuose;
pabrėžia, kad, siekiant pateikti pasiūlymą 
dėl teisės akto, reikia įrodymais paremto 
politikos kūrimo, išsamaus poveikio 
vertinimo ir rizikos ir naudos ES verslo ir 
viešojo sektoriaus suinteresuotoms šalims 
santykio vertinimo;

Or. en
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Pakeitimas 23
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma rengti teisės aktus, 
kuriais siekiama paaiškinti nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų 
šalių galimybes dalyvauti Europos 
viešuosiuose pirkimuose, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas visiems šiose 
rinkose ir taip pat stiprinti Europos 
Sąjungos pozicijas derybose dėl Europos 
įmonių galimybių dalyvauti trečiųjų šalių 
viešuosiuose pirkimuose;

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma persvarstyti 
priemones, kurių reikia ES įmonių
galimybėms dalyvauti trečiųjų šalių 
viešuosiuose pirkimuose ir įmonių iš 
trečiųjų šalių galimybėms dalyvauti 
Europos viešuosiuose pirkimuose
užtikrinti, ir stiprinti Europos Sąjungos 
pozicijas derybose dėl Europos įmonių 
galimybių dalyvauti trečiųjų šalių 
viešuosiuose pirkimuose; tačiau pabrėžia, 
kad šios priemonės turi būti parengtos 
taip, kad dėl jų neatsirastų netinkamas 
naujas rinkos susiskaidymas, dėl kurio 
galėtų kilti neigiamų pasekmių Europos 
pramonei ir jos pasauliniams prekybos 
santykiams;

Or. de

Pakeitimas 24
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma rengti teisės aktus, 

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma rengti teisės aktus, 
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kuriais siekiama paaiškinti nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų šalių 
galimybes dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti vienodas
sąlygas visiems šiose rinkose ir taip pat 
stiprinti Europos Sąjungos pozicijas
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose;

kuriais siekiama paaiškinti nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų šalių 
galimybes dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti sąžiningas
šių pirkimų sąlygas ir vienodą Europos 
Sąjungos ir trečiųjų šalių pozicijų santykį
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose;

Or. en

Pakeitimas 25
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; remia Komisijos 
darbą peržiūrėti ES teisės aktus dėl viešųjų 
pirkimų, ir visų pirma rengti teisės aktus, 
kuriais siekiama paaiškinti nuostatas, 
reglamentuojančias įmonių iš trečiųjų šalių 
galimybes dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems šiose rinkose ir taip pat 
stiprinti Europos Sąjungos pozicijas 
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose;

4. apgailestauja, kad pagrindinių mūsų 
partnerių viešieji pirkimai nėra tokie atviri 
kaip Europos Sąjungoje; ragina dėti 
daugiau pastangų plečiant tarptautinius 
įsipareigojimus per vykstančias derybas 
dėl Sutarties dėl viešųjų pirkimų ir 
plečiant jos narių skaičių, taip pat 
derantis dėl laisvosios prekybos 
susitarimų arba imantis tikslinių dvišalių 
veiksmų; remia Komisijos darbą peržiūrėti 
ES teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, ir visų 
pirma rengti teisės aktus, kuriais siekiama 
paaiškinti nuostatas, reglamentuojančias 
įmonių iš trečiųjų šalių galimybes 
dalyvauti Europos viešuosiuose 
pirkimuose, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems šiose rinkose ir taip pat 
stiprinti Europos Sąjungos pozicijas 
derybose dėl Europos įmonių galimybių 
dalyvauti trečiųjų šalių viešuosiuose 
pirkimuose;

Or. lt
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Pakeitimas 26
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. rekomenduoja apsvarstyti galimybę 
imtis reguliavimo priemonių, skirtų 
užtikrinti, kad viešųjų pirkimų sutartys dėl 
projektų, finansuojamų ES subsidijomis, 
nebūtų sudaromos su nei Viešųjų pirkimų 
susitarimo, nei dvišalių rinkos atvėrimo 
susitarimų nepasirašiusių trečiųjų šalių 
valstybinėmis įmonėmis, arba kad tokiais 
atvejais ES galėtų pareikalauti subsidijas 
grąžinti;

Or. de

Pakeitimas 27
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos; 
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą 
poziciją derybose su Kinija dėl jos 
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. apgailestauja, kad šiuo metu tik 14 
šalių yra pasirašiusios Viešųjų pirkimų 
susitarimą (VPS) ir kad įvairių 
pasirašiusių šalių įsipareigojimai pagal šį 
susitarimą dėl patekimo į rinkas yra 
neproporcingi; ragina Komisiją plėtojant
prekybinius santykius tarp Europos 
Sąjungos ir Kinijos išlaikyti tvirtą poziciją 
derybose su Kinija dėl jos dalyvavimo VPS 
siekiant, kad Kinija atvertų savo viešuosius 
pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir užtikrintų 
vienodas sąlygas Europos įmonėms

Or. en
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Pakeitimas 28
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir 
Kinijos; vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti 
tvirtą poziciją derybose su Kinija dėl jos 
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. pabrėžia, kad svarbu su ES prekybos 
partneriais sudaryti suderintus 
susitarimus dėl patekimo į viešųjų 
pirkimų rinkas; pabrėžia, kad ateityje 
persvarstant Viešųjų pirkimų susitarimą 
reikia reikalauti, kad jį pasirašiusios 
išsivysčiusios šalys laikytųsi abipusiškumo 
principų;

Or. en

Pakeitimas 29
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos;
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą
poziciją derybose su Kinija dėl jos
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos;
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti teigiamą
poziciją derybose su Kinija dėl jos
prisijungimo prie Viešųjų pirkimų
susitarimo (VPS), skatinant Kiniją labiau 
atsiverti, siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 30
Andreas Schwab
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos;
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą 
poziciją derybose su Kinija dėl jos 
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. ypač pabrėžia, kad labai svarbu plėtoti 
prekybinius santykius tarp Europos 
Sąjungos ir Kinijos; vis dėlto prašo 
Komisiją išlaikyti tvirtą poziciją derybose 
su Kinija dėl Viešųjų pirkimų susitarimo 
(VPS) pasirašymo siekiant, kad Kinija 
atvertų savo viešuosius pirkimus tiek pat, 
kiek ir ES, ir užtikrintų vienodas sąlygas 
Europos įmonėms.

Or. de

Pakeitimas 31
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos;
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą 
poziciją derybose su Kinija dėl jos
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų 
šalių; vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti 
tvirtą poziciją derybose su trečiosiomis 
šalimis dėl jų dalyvavimo Viešųjų pirkimų 
susitarime (VPS) siekiant, kad trečiosios 
šalys atvertų savo viešuosius pirkimus tiek 
pat, kiek ir ES, ir užtikrintų vienodas 
sąlygas Europos įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 32
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos; 
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą 
poziciją derybose su Kinija dėl jos 
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms.

5. pabrėžia, kad svarbu plėtoti prekybinius 
santykius tarp Europos Sąjungos ir Kinijos; 
vis dėlto prašo Komisiją išlaikyti tvirtą 
poziciją derybose su Kinija dėl jos 
dalyvavimo Viešųjų pirkimų susitarime 
(VPS) siekiant, kad Kinija atvertų savo 
viešuosius pirkimus tiek pat, kiek ir ES, ir 
užtikrintų vienodas sąlygas Europos 
įmonėms taip pat, kad Kinijos viešojo 
pirkimo sistema atitiktų tarptautinius 
standartus ir būtų sukurtos nuspėjamos 
sąlygos konkursų dalyviams.

Or. lt

Pakeitimas 33
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena tiesioginių užsienio 
investicijų svarbą Europos ekonomikai ir 
tai, kad Europoje investuojantiems 
užsienio investuotojams reikia sukurti 
stabilią ir patrauklią aplinką ir visoje 
Europoje skatinti atvirą investicijų 
aplinką; tačiau mano, kad siekiant 
abipusės naudos reikėtų Europos 
lygmeniu įvertinti šių investicijų poveikį 
vidaus rinkai, kad būtų užkirstas kelias 
bet kokiam neigiamam poveikiui Europos 
inovacijai ir praktinėms žinioms kai 
kuriuose strateginiuose sektoriuose;

Or. fr

Pakeitimas 34
Phil Prendergast
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
nustatydamos standartus trečiosios šalys 
laikytųsi Techninių prekybos kliūčių 
susitarimo ir sukurti sąžiningo ir teisingo 
sektorių, kuriems taikomos išimtys, 
standartų nustatymo skatinimo 
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 35
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad Komisija derybų dėl 
dvišalių prekybos susitarimų skatina 
prisiimti privalomus įsipareigojimus dėl 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
liberalizavimo, taip kenkiant viešųjų 
paslaugų, teikiamų ES ir trečiosiose 
šalyse, kokybei; prieštarauja tam, kad 
spaudimas liberalizuoti šias paslaugas 
atsižvelgiant į tarptautinę prekybą būtų 
naudojamas kaip tolesnio šių paslaugų 
liberalizavimo ES bendrojoje rinkoje 
loginis pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 36
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją dar labiau pagyvinti 
bendradarbiavimą su JAV pasinaudojant 
Transatlantiniu verslo dialogu ir 
Transatlantinėje ekonominėje taryboje, 
kad būtų skelbiamas tikslas kaip įmanoma 
labiau sumažinti kliūtis transatlantinei 
prekybai;

Or. de

Pakeitimas 37
Morten Løkkegaard

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia taikyti 
abipusiškumo principą siekiant panaikinti 
kliūtis investicijoms; pritaria tam, kad 
būtų sukurta atvira investavimo aplinka, 
kurioje tiesioginės užsienio investicijos iš 
principo galėtų vykti be apribojimų, 
įskaitant nematomas kliūtis, kaip, pvz., 
skirtingų rūšių administracinių procedūrų 
naudojimas diskriminaciniais tikslais;

Or. da

Pakeitimas 38
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia nepanaudotą transatlantinės 
rinkos tolesnės integracijos teikiamą 
naudą ir, siekiant užkirsti kelią 
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netyčinėms kliūtims prekybai, stengiasi 
sustiprinti bendradarbiavimą 
reglamentavimo srityje su JAV Kongresu 
pasitelkiant Transatlantinį teisės aktų 
leidėjų dialogą; pabrėžia suderintų 
transatlantinių strategijų potencialą 
nustatant darbo, sveikatos, saugos ir 
aplinkos apsaugos standartus ir 
tarptautines reguliavimo sistemas tokiose 
srityse, kaip, pvz., vartotojų teisės ir 
intelektinės nuosavybės teisės;

Or. en

Pakeitimas 39
Phil Prendergast

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina valstybes nares ir Komisiją 
stiprinti politikos koordinavimą su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
siekiant užtikrinti tvarią prieigą prie 
žaliavų, visų pirma prie retųjų žemių, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijų tinklų sąveiką ir lengvesnę 
MVĮ prieigą prie transatlantinių rinkų.

Or. en


