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Grozījums Nr. 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus;

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus; aicina Komisiju 
saglabāt stingru nostāju, aizstāvot Eiropas 
intereses pret negodīgu tirdzniecību, 
piemērojot daudzpusējus un divpusējus 
tirdzniecības nolīgumus un likvidējot 
visus kavēkļus tirdzniecībai, tostarp, kad 
tas ir pamatoti, apturot koncesijas vai 
citas saistības, kuras paredzētas Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas Vienošanās 
par noteikumiem un kārtību, kas nosaka 
strīdu izšķiršanu 22. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus;

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus un uzlabotu 
juridisko noteiktību attiecībā uz visiem 
uzņēmējiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus;

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu nepamatotus
beztarifu tirdzniecības šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus;

1. aicina Komisiju un Padomi turpināt 
īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi 
ārējiem tirgiem, lai likvidētu beztarifu 
tirdzniecības šķēršļus un juridiskus 
ierobežojumus nolūkā sekmēt 
pakalpojumu un ieguldījumu tirgus 
pieejamību, padarīt atvērtas publiskā 
iepirkuma procedūras, uzlabot 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
un ievērošanu un novērst kavēkļus 
ilgtspējīgai izejvielu piegādei;

Or. lt

Grozījums Nr. 5
Malcolm Harbour

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

1.a aicina Komisiju iesaistīties sarunās ar 
lielāko trešo valstu atbildīgajām iestādēm 
muitas un eksporta tirgu jomā nolūkā 
mazināt pārlieku stingras vai 
nevajadzīgas Eiropas Savienībā ražotu vai 
komplektētu preču pārbaudes procedūras, 
piemēram, ASV prasību par kravas 
konteineru skenēšanu 100 % apjomā, jo 
tās ir beztarifu un slēptie šķēršļi 
tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata par nepamatotiem visus 
šķēršļus, kas izriet no divpusējo un 
daudzpusējo tirdzniecības noteikumu 
nekonsekventas īstenošanas; turpretī par 
pamatotiem uzskata visus šķēršļus, ko 
rada valsts iestāžu leģitīmas likumdošanas 
un pārvaldības darbības, kuras netiek 
veiktas tirdzniecības jomā, bet netīši 
ietekmē tirdzniecību, un kuru novēršana 
ir jāapspriež un jāizskata publiski;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā, it īpaši 
patērētāju tiesību un vides aizsardzības, 
veselības un darba standartu, kā arī 
dzīvnieku labturības jomās; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, piemēram, 
Translatlantiskajā ekonomikas padomē ar 
ASV, Augsta līmeņa ekonomikas un 
tirdzniecības dialogā ar Ķīnu vai Augsta 
līmeņa grupā ar Japānu, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi un lai šādus dialogus uzsāktu arī 
ar citiem tirdzniecības partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci, kā arī ES un starptautisko 
standartu pieņemšanu plašākā apjomā, it 
īpaši, lai novērstu sociālo un ekoloģisko 
dempingu; vēlas, lai strukturētajos 
regulatīvajos dialogos, kas šajā jomā ir 
uzsākti ar atsevišķiem Savienības 
partneriem, gūtu konkrētus rezultātus 
attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi; uzsver, ka šādā strukturētā 
regulatīvā dialogā pilnībā jāievēro 
demokrātiskais process standartu 
pieņemšanā gan ES, gan tās tirdzniecības 
partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā, lai pēc 
iespējas ierobežotu tehniskus tirdzniecības 
šķēršļus; vēlas, lai strukturētajos 
regulatīvajos dialogos, kas šajā jomā ir 
uzsākti ar atsevišķiem Savienības 
partneriem, gūtu konkrētus rezultātus 
attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
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pilnveidi un lai šajos dialogos iesaistītu 
arī citus tirdzniecības partnerus;

Or. da

Grozījums Nr. 11
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta vienotā tirgus aktā iekļauto 
priekšlikumu veicināt noteikumu 
konverģenci un starptautisko standartu 
pieņemšanu plašākā apjomā; vēlas, lai 
strukturētajos regulatīvajos dialogos, kas 
šajā jomā ir uzsākti ar atsevišķiem 
Savienības partneriem, gūtu konkrētus 
rezultātus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu, 
konverģenci un noteikumu un standartu 
pilnveidi;

2. atbalsta vispārējo nostāju veicināt 
noteikumu konverģenci un starptautisko 
standartu pieņemšanu plašākā apjomā; 
vēlas, lai strukturētajos regulatīvajos 
dialogos, kas šajā jomā ir uzsākti ar 
atsevišķiem Savienības partneriem, gūtu 
konkrētus rezultātus attiecībā uz 
savstarpēju atzīšanu, konverģenci un 
noteikumu un standartu pilnveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka divpusēju un reģionālu 
tirdzniecības nolīgumu skaita 
palielināšanās uzņēmējiem apgrūtina 
starptautiskās tirdzniecības attiecības, 
padara tās dārgākas un neparedzamākas;
aicina Padomi un Komisiju pilnveidot 
daudzpusējās tirdzniecības režīmu, it īpaši 
saistībā ar PTO Dohas sarunu kārtas 
attīstību;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka pasaules tirdzniecības 
sekmēšanā un izaugsmē un it īpaši jaunu 
tehnoloģiju izstrādē liela nozīme ir 
starptautiskajiem standartiem un ka ir 
jānodrošina labāka sadarbība starp valstu 
standartizācijas organizācijām pasaules 
līmenī, it sevišķi ar ASV, Ķīnu un 
Japānu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka MVU saskaras ar papildu 
grūtībām attiecībā uz ārvalstu 
noteikumiem un beztarifu barjerām, it 
īpaši ar juridisko un administratīvo slogu, 
kas saistīts ar tirdzniecības aizsardzības 
instrumenta procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Malcolm Harbour
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Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž nožēlu par pastāvīgo tehnisko 
standartu saskanības trūkumu, kas neļauj 
novērst tirdzniecības šķēršļus; uzsver, ka 
jaunu standartu izstrādē jāizmanto 
visaptveroša starptautiska pieeja, kam 
jābalstās uz plašām konsultācijām, lai
izvairītos no jaunu tirdzniecības šķēršļu 
veidošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju paātrināt tirdzniecības 
aizsardzības instrumenta procedūru 
vienkāršošanu un pielāgošanu MVU 
vajadzībām un grāmatvedības sistēmām 
un atbilstīgu atbalsta pasākumu ieviešanu 
tiem MVU, kurus ietekmē trešo valstu 
uzsāktie tiesas procesi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju sekmīgāk risināt 
jautājumus ar tirdzniecības partneriem, 
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kuri nepiemēro savstarpējas atzīšanas 
principus attiecībā uz ES standartizācijas 
organizāciju izstrādātiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka liela nozīme pētniecības un 
izstrādes veicināšanā ir kopīgiem 
ieguldījumiem ilgtermiņa iekšējos 
ieguldījuma projektos, un aicina Komisiju 
arī turpmāk atbalstīt trešo valstu piekļuvi 
ES pamatprogrammām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt 
dialogu un sadarbību ar Eiropas Savienības 
tirdzniecības partneriem saistībā ar 
produktu drošību un intelektuālā īpašuma 
tiesību ievērošanu;

3. aicina Komisiju un Padomi 
savstarpīguma un savstarpēja labuma 
gaisotnē veicināt dialogu un sadarbību ar 
Eiropas Savienības tirdzniecības 
partneriem saistībā ar produktu drošību un 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, kuri 
nosaka trešo valstu piekļuvi publiskajiem 
iepirkumiem Eiropā, lai vienlaikus gan 
nodrošinātu šajos tirgos vienlīdzīgus 
apstākļus, gan stiprinātu Savienības nostāju 
sarunās par Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
trešo valstu publiskajiem iepirkumiem;

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; stingri 
atbalsta Komisijas pasākumus, kuru mērķis 
ir pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp saskaņā ar 
2011. gada 13. aprīļa paziņojumu par 
vienotā tirgus aktu tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, kuri 
nosaka trešo valstu uzņēmumu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai,
balstoties uz savstarpīguma principu, 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 
vienlīdzīgus apstākļus, gan stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem; aicina 
Komisiju ne vēlāk kā 2011. gada nogalē 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, 
kuri nosaka trešo valstu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 

4. norāda, ka no iepirkuma līgumu 
vērtības ES dalībvalstīs tikai 1 līdz 2 
procenti tiek piešķirti ārpus valstu 
robežām un no tiem tikai nelielu daļu 
veido līgumi, kurus noslēdz ar solītājiem 
ārpus ES, tādējādi liekot apšaubīt, vai ES 
iepirkuma tirgus ir faktiski atvērts; tomēr 
uzskata, ka šajā jomā ir nepieciešams 
savstarpīgums starp ES, rūpnieciski 
attīstītajām valstīm un galvenajām 
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vienlīdzīgus apstākļus, gan stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem;

partnervalstīm ar strauju ekonomikas 
izaugsmi, nekavējot valstu iestāžu spēju 
izmantot publisko iepirkumu vispārējās 
interesēs, it īpaši jaunattīstības valstīs;
tādēļ pauž cerību, ka Komisija sniegs 
skaitļus un faktus par publiskā iepirkuma 
atklātuma līmeni gan ES, gan citās 
rūpnieciski attīstītajās valstīs, un nāks 
klajā ar līdzsvarotu likumdošanas 
priekšlikumu nolūkā veicināt simetriju 
attiecībā uz piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un precizēt noteikumus par
trešo valstu uzņēmumu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
nodrošinātu šajos tirgos vienlīdzīgus 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, 
kuri nosaka trešo valstu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 
vienlīdzīgus apstākļus, gan stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem;

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta it 
īpaši tos Komisijas pasākumus, kuru 
mērķis ir precizēt noteikumus, kuri nosaka 
trešo valstu uzņēmumu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 
vienlīdzīgus apstākļus, gan stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem; uzsver, ka 
politika ir jāveido, balstoties uz 
pierādījumiem, un ka nepieciešams rūpīgs 
ietekmes novērtējums, tāpat arī to relatīvo 
risku un ieguvumu novērtējums, kuri 
attiecas uz ES uzņēmumiem un valsts 
sektora ieinteresētajām personām, lai 
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ierosinātu tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, 
kuri nosaka trešo valstu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 
vienlīdzīgus apstākļus, gan stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem;

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu pasākumu 
pārskatīšanu, kuri nepieciešami, lai 
nodrošinātu godīgumu gan attiecībā uz 
ES uzņēmumu piekļuvi trešo valstu
publiskajiem iepirkumiem, gan uz trešo 
valstu uzņēmumu piekļuvi publiskajiem 
iepirkumiem Eiropā un lai stiprinātu 
Savienības nostāju sarunās par Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu 
publiskajiem iepirkumiem; tomēr uzsver, 
ka šādi pasākumi nedrīkst izraisīt jaunu 
neatbilstīgu tirgus sadalīšanu, kam 
savukārt varētu būt negatīva netieša 
ietekme uz Eiropas rūpniecību un tās 
globālajām tirdzniecības attiecībām;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
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publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, kuri 
nosaka trešo valstu piekļuvi publiskajiem 
iepirkumiem Eiropā, lai vienlaikus gan 
nodrošinātu šajos tirgos vienlīdzīgus 
apstākļus, gan stiprinātu Savienības 
nostāju sarunās par Eiropas uzņēmumu 
piekļuvi trešo valstu publiskajiem 
iepirkumiem;

publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, kuri 
nosaka trešo valstu uzņēmumu piekļuvi 
publiskajiem iepirkumiem Eiropā, lai 
vienlaikus gan nodrošinātu šajos tirgos 
vienlīdzīgus apstākļus, gan garantētu
Savienības un trešo valstu nostājas 
līdzvērtību sarunās par Eiropas uzņēmumu 
piekļuvi trešo valstu publiskajiem 
iepirkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; atbalsta 
Komisijas pasākumus, kuru mērķis ir 
pārskatīt Eiropas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp tādu tiesību aktu 
ieviešanu, ar ko precizētu noteikumus, kuri 
nosaka trešo valstu piekļuvi publiskajiem 
iepirkumiem Eiropā, lai vienlaikus gan 
nodrošinātu šajos tirgos vienlīdzīgus 
apstākļus, gan stiprinātu Savienības nostāju 
sarunās par Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
trešo valstu publiskajiem iepirkumiem;

4. pauž nožēlu, ka ES galveno partneru 
publiskie iepirkumi nav tikpat atvērti kā 
publiskie iepirkumi Savienībā; prasa 
pielikt vairāk pūļu, lai panāktu 
apjomīgākas starptautiskās saistības —
vai nu turpinot sarunas par Nolīgumu par 
valsts iepirkumu un paplašinot tā 
dalībvalstu loku, vai risinot sarunas par 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem, vai 
izmantojot divpusējus pasākumus ar 
konkrētu mērķi; atbalsta Komisijas 
pasākumus, kuru mērķis ir pārskatīt 
Eiropas tiesību aktus publiskā iepirkuma 
jomā, tostarp tādu tiesību aktu ieviešanu, ar 
ko precizētu noteikumus, kuri nosaka trešo 
valstu uzņēmumu piekļuvi publiskajiem 
iepirkumiem Eiropā, lai vienlaikus gan 
nodrošinātu šajos tirgos vienlīdzīgus 
apstākļus, gan stiprinātu Savienības nostāju 
sarunās par Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
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trešo valstu publiskajiem iepirkumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 26
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a iesaka pārskatīt normatīvos līdzekļus, 
ar ko nodrošina, ka līgumslēgšanas 
tiesības attiecībā uz publisko iepirkumu 
par projektiem, ko finansē ar ES 
subsīdijām, netiek piešķirtas valstīm 
piederošiem uzņēmumiem no trešām 
valstīm, kuras nav ne parakstījušas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, ne 
starpvalstu nolīgumus par abpusēju tirgus 
atvēršanu, vai arī ka šādos gadījumos ES 
var pieprasīt subsīdiju atmaksu;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru 
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību 
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus 
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem.

5. pauž nožēlu, ka šobrīd tikai 14 valstis ir
Nolīguma par valsts iepirkumu puses un 
ka dažādu pušu saistības attiecībā uz 
pieeju tirgum šajā nolīgumā ir
asimetriskas; aicina Komisiju, attīstot
darījumu attiecības starp Eiropas Savienību 
un Ķīnu, saglabāt stingru nostāju sarunās ar 
Ķīnu par tās līdzdalību Nolīgumā par valsts 
iepirkumu nolūkā panākt Ķīnas publiskā 
iepirkumu tirgus atvēršanu ar 
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vienlīdzīgiem noteikumiem un vienlīdzīgu 
attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un 
Ķīnu; tomēr aicina Komisiju saglabāt 
stingru nostāju sarunās ar Ķīnu par tās 
līdzdalību Nolīgumā par valsts iepirkumu 
nolūkā panākt Ķīnas publiskā iepirkumu 
tirgus atvēršanu ar vienlīdzīgiem 
noteikumiem un vienlīdzīgu attieksmi pret 
Eiropas uzņēmumiem.

5. atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt 
līdzsvarotus nolīgumus ar ES 
tirdzniecības partneriem par piekļuvi 
publiskā iepirkuma tirgiem; uzsver, ka ir 
nepieciešams pieprasīt savstarpīgumu no 
to attīstīto valstu puses, kuras ir Nolīguma
par valsts iepirkumu puses, tā nākamajās 
pārskatīšanas reizēs;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību 
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus 
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem.

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt labvēlīgu
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās 
pievienošanos Nolīgumam par valsts 
iepirkumu, rosinot Ķīnu uz lielāku 
atklātumu nolūkā panākt Ķīnas publiskā 
iepirkumu tirgus atvēršanu ar 
vienlīdzīgiem noteikumiem un vienlīdzīgu 
attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru 
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus 
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem.

5. atgādina, ka it sevišķi ir ļoti svarīgi 
attīstīt darījumu attiecības starp Eiropas 
Savienību un Ķīnu; tomēr aicina Komisiju 
saglabāt stingru nostāju sarunās ar Ķīnu 
par Nolīguma par valsts iepirkumu 
parakstīšanu nolūkā panākt Ķīnas publiskā 
iepirkumu tirgus atvēršanu ar 
vienlīdzīgiem noteikumiem un vienlīdzīgu 
attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru 
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību 
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem.

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un 
trešām valstīm; tomēr aicina Komisiju 
saglabāt stingru nostāju sarunās ar trešām 
valstīm par to līdzdalību Nolīgumā par 
valsts iepirkumu nolūkā panākt trešo valstu
publiskā iepirkumu tirgu atvēršanu ar 
vienlīdzīgiem noteikumiem un vienlīdzīgu 
attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru 
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību 
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus 
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem.

5. atgādina, ka ir svarīgi attīstīt darījumu 
attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu; 
tomēr aicina Komisiju saglabāt stingru 
nostāju sarunās ar Ķīnu par tās līdzdalību 
Nolīgumā par valsts iepirkumu nolūkā 
panākt Ķīnas publiskā iepirkumu tirgus 
atvēršanu ar vienlīdzīgiem noteikumiem un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
uzņēmumiem un nodrošināt, ka Ķīnas 
publiskā iepirkuma procedūras atbilst 
starptautiskajiem standartiem un rada 
pretendentiem paredzamus apstākļus;

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir svarīgi Eiropas ekonomikai 
un ka ir nepieciešams radīt stabilu un 
pievilcīgu vidi Eiropas ieguldītājiem 
ārvalstīs, kā arī sekmēt atvērtu vidi 
ieguldījumiem visā Eiropā; tomēr 
ierosina, ka abu pušu interesēs būtu 
vēlams apsvērt šo ieguldījumu ietekmi uz 
iekšējo tirgu Eiropas līmenī, lai novērstu 
jebkādu iespējamu kaitējumu Eiropas 
inovācijai un zinātībai noteiktās 
stratēģiskās nozarēs;

Or. fr
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Grozījums Nr. 34
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju nodrošināt, ka trešās 
puses ievēro Nolīgumu par tehniskajiem 
šķēršļiem tirdzniecībā, nosakot standartus 
un izstrādājot stratēģijas, lai stimulētu 
godīgu un vienlīdzīgu standartu 
pieņemšanu tajās jutīgajās zonās, uz 
kurām attiecas izņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka Komisija mudina 
divpusēju tirdzniecības nolīgumu sarunās 
iekļaut liberalizācijas saistības attiecībā 
uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, tādējādi mazinot 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāti gan ES, gan trešās valstīs;
noraida to, ka spiediens liberalizēt šos 
pakalpojumus starptautiskajā tirdzniecībā 
tiek izmantots kā galvenais iegansts to 
tālākai liberalizēšanai ES vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Andreas Schwab
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju vēl vairāk pastiprināt 
tās sadarbību ar ASV Transatlantiskajā 
uzņēmējdarbības dialogā un 
Transatlantiskajā ekonomikas padomē, 
lai sasniegtu izvirzīto mērķi padarīt 
transatlantisko tirdzniecību pēc iespējas 
brīvu no šķēršļiem;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir nepieciešams 
savstarpīgums, lai mazinātu šķēršļus 
ieguldījumiem; atbalsta atklātas 
ieguldījumu vides veidošanu, kurā 
ārvalstu tiešos ieguldījumus principā var 
veikt bez ierobežojumiem, tostarp arī 
neredzamiem šķēršļiem, piemēram, 
diskriminējošas dažādu veidu 
administratīvās apstrādes pielietošanas;

Or. da

Grozījums Nr. 38
Phil Prendergast

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

5.b uzsver neierobežotās priekšrocības, ko 
sniegtu dziļāka transatlantiskā tirgus 
integrācija, un cenšas stiprināt sadarbību 
ar ASV Kongresu likumdošanas 
sagatavošanas jomā atbilstīgi 
Transatlantiskajam likumdevēju dialogam 
nolūkā novērst neparedzētus tirdzniecības 
šķēršļus; uzsver transatlantisku stratēģiju 
potenciālu attiecībā uz darbaspēka, 
veselības, drošības un vides standartu 
izstrādi, kā arī starptautiska regulējuma 
režīmu izveidi tādās jomās kā patērētāju 
tiesības un intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Phil Prendergast

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina dalībvalstis un Komisiju 
veicināt politikas saskaņošanu ar ASV, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu piekļuvi 
izejvielām, it īpaši retzemju metāliem, kā 
arī IKT tīklu savietojamību un MVU 
piekļuves transatlantiskajiem tirgiem 
sekmēšanu.

Or. en


