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Grozījums Nr. 1
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
-A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-A. ņemot vērā 2013. gada 15. janvāra 
rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
darbinieku informēšanu un uzklausīšanu 
un pārstrukturēšanas paredzēšanu un 
pārvaldību un jo īpaši Eiropas Komisijas 
prasību iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 
pamatojoties uz šādu ieteikumu;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
-B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-B. ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2012. gada 3. jūlija rezolūciju par eCall 
— jaunu tālruņa līnijas 112 pakalpojumu 
iedzīvotājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas rīcības plānā attiecībā 1. uzsver, ka Eiropas rīcības plānā attiecībā 
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uz autobūves nozari ir jāievēro holistiska 
pieeja, regulējumu papildinot ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā un 
pasākumiem pieprasījuma veicināšanai un 
cilvēkkapitāla attīstības sekmēšanai; šajā 
sakarībā uzskata, ka ieguldījumi 
progresīvajās tehnoloģijās, tostarp 
pasākumos, ar kuriem uzlabo ceļu drošību, 
risina CO2 problēmu un mazina 
piesārņojošās un trokšņa emisijas, ir būtiski 
pievienotās vērtības un darbvietu radīšanas 
atbalstam;

uz autobūves nozari ir jāievēro holistiska 
pieeja, regulējumu papildinot ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā un 
pasākumiem pieprasījuma veicināšanai un 
augsti kvalificēta cilvēkkapitāla attīstības 
sekmēšanai; šajā sakarībā uzskata, ka 
ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, lai 
sekmētu progresīvo tehnoloģiju attīstību, 
tostarp pasākumos, ar kuriem uzlabo ceļu 
drošību, risina CO2 problēmu un mazina 
piesārņojošās un trokšņa emisijas, ir būtiski 
ES konkurētspējas stiprināšanai un ES 
pievienotās vērtības, darbvietu radīšanas 
un izaugsmes stimulēšanai autobūves 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas rīcības plānā attiecībā 
uz autobūves nozari ir jāievēro holistiska 
pieeja, regulējumu papildinot ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā un 
pasākumiem pieprasījuma veicināšanai un 
cilvēkkapitāla attīstības sekmēšanai; šajā 
sakarībā uzskata, ka ieguldījumi 
progresīvajās tehnoloģijās, tostarp 
pasākumos, ar kuriem uzlabo ceļu drošību, 
risina CO2 problēmu un mazina 
piesārņojošās un trokšņa emisijas, ir būtiski 
pievienotās vērtības un darbvietu radīšanas 
atbalstam;

1. uzsver, ka Eiropas rīcības plānā attiecībā 
uz autobūves nozari ir jāievēro holistiska 
pieeja, regulējumu papildinot ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā un 
pasākumiem pieprasījuma veicināšanai un 
cilvēkkapitāla attīstības sekmēšanai; šajā 
sakarībā uzskata, ka ieguldījumi 
progresīvajās tehnoloģijās, tostarp 
pasākumos, ar kuriem uzlabo ceļu drošību, 
risina CO2 problēmu un mazina 
piesārņojošās un trokšņa emisijas, ir būtiski 
pievienotās vērtības un darbvietu radīšanas 
atbalstam; norāda, ka aprīkojuma 
izgatavotājiem, piemēram, tērauda un 
ķīmijas nozarē, kas patērē daudz 
enerģijas, rodas lielas ar enerģiju saistītas 
izmaksas, un tālab autobūves nozares 
konkurētspējas nodrošināšanas nolūkos 
prasa, lai rīcības plāns tiktu saskaņots ar 
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ES enerģētikas politiku;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Eiropas iekšējais tirgus ir 
svarīgākais faktors tās autobūves nozares 
veiksmīgai nākotnei, jo tas no vienas 
puses kā transportlīdzekļu tirgus nosaka 
kopējus tehniskus vides, kā arī satiksmes 
un ražošanas drošības un trokšņa emisijas 
tādus standartus 500 miljonu patērētāju 
interesēs, kuri, pārsniedzot iekšējā tirgus 
robežas, ietekmē arī citas nozares, bet no 
otras puses nodrošina iespēju 
visprogresīvākajai pētniecībai, piedāvājot 
autobūves nozares nākotnes prasībām 
atbilstošas publiskas un privātas 
pētniecības institūcijas, kas šai nozarei 
kalpo;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka būtu jāparedz vērienīgi 
Eiropas līmeņa ieguldījumi ierosinātās 
stratēģijas atbalstam, tostarp izmantojot 
programmas „Apvārsnis 2020”. EIB un 
Eiropas Sociālā fonda finansējumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
izveidi un prasa vieglāku piekļuvi tās 
finansējumam; uzsver, cik svarīgi ir 
ieguldīt pētniecībā un inovācijās, lai 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgū 
visās autobūves nozares jomās, proti, 
saistībā ar ceļu drošību, kvalitatīviem 
pakalpojumiem patērētājiem, videi 
nekaitīgu mobilitāti, progresīvajām 
tehnoloģijām un augstas pievienotās 
vērtības produktiem; šādu projektu 
finansēšanai mudina izmantot Eiropas 
Investīciju bankas finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju, Padomi un Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, ka tiesiskais 
regulējums autobūves jomā ir pietiekami 
elastīgs, lai ātri reaģētu uz visām tām 
jaunajām tehnoloģiskajām izstrādēm un 
inovācijām, kuras sekmē autobūves 
nozares konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka šim Eiropas iekšējam 
tirgum jākalpo ne tikai autobūves nozares 
produktu ražošanai un realizācijai, bet arī 
transportlīdzekļu, to detaļu un izlietoto 
izejvielu atkārtotai izmantošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka pirms rūpniecības produkta 
„transportlīdzeklis” izgatavošanas un 
ražošanas procesa ir vērtību radīšanas 
ķēde, kurā būtisku ieguldījumu nodrošina 
Eiropas aprīkojuma nozare, un ka šī 
aprīkojuma nozare arī saskaras ar 
autobūves Eiropas mēroga un globālām 
problēmām. Šī aprīkojuma nozare Eiropā 
ar inovācijām pati rada sev 
pamudinājumus Eiropas transportlīdzekļu  
nākotnei un papildus tām izveido 
patstāvīgu sekundāro tirgu rezerves un 
remonta detaļām. Šis sekundārais tirgus 
un tā dalībnieki ir gatavo 
transportlīdzekļu produktu tirgus un to 
ražotāju līdztiesīgi partneri, un no tā izriet 
līdztiesīgums attiecībā uz produktu 
informācijas sadali un pārvaldību; 

Or. de
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Grozījums Nr. 11
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuri Eiropas oriģinālo 
iekārtu ražotājiem piegādā detaļas, ir 
svarīga loma autobūves nozares attīstībā; 
turklāt norāda, ka MVU šajā nozarē ir 
galvenie novatori, un pauž nožēlu, ka 
daudzi no tiem sastopas ar grūtībām, 
vēloties saņemt finansējumu no Eiropas 
Investīciju bankas; prasa, lai tiktu 
uzlabota šī situācija, jo īpaši atvieglojot 
piekļuvi finansējumam, kas pieejams 
saskaņā ar programmu „COSME” 
(Uzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu konkurētspējas programma);

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a konstatē, ka dalībvalstu noteikumi 
padara neiespējamu iekšējā tirgus 
izveidošanu transportlīdzekļu 
iestatījumiem un rezerves detaļām; uzstāj, 
lai Komisija iesniegtu priekšlikumus 
nozares saskaņošanai un turpmākai 
attīstībai;

Or. de
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Grozījums Nr. 13
Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, tomēr konstatē, ka
elektromobilitātes izstrāde Eiropā attīstās 
ļoti lēnām; mudina piešķirt prioritāti 
atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti pasākumiem, kuru mērķis ir 
nepieciešamās infrastruktūras izveide, 
sekmējot piemērotus ieguldījumus Eiropas 
un valstu līmenī un ātri pieņemot vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru, kā arī 
citus atbilstošus standartus; aicina 
Komisiju attiecīgā gadījumā izstrādāt 
atbilstošus likumdošanas priekšlikumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un kopīgus 
standartus attiecībā uz alternatīvu 
degvielu un dzinējiem, piemēram, 
pieņemot likumdošanas priekšlikumu 
attiecībā uz vienotiem standartiem par 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes saskarnes 
infrastruktūru;

Or. de

(COM(2013)0018 final „EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par 
alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu“)

Grozījums Nr. 16
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu vai ar elektrību, un 
mudina piešķirt prioritāti atbilstīgu 
infrastruktūru izveidei, kā arī atbilstošu 
tehnoloģiju veicināšanai, izmantojot 
piemērotus ieguldījumus Eiropas un valstu 
līmenī, ātri pieņemot likumdošanas 
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uzlādes saskarnes infrastruktūru; priekšlikumu un vienotu standartu par 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes saskarnes 
infrastruktūru, kā arī veicinot tehnoloģijas 
un ražošanas procesus, kas palielina 
elektrotransportlīdzekļu jaudu;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru; atgādina, 
ka ir svarīgi saglabāt pozitīvu attieksmi 
pret inovatīviem alternatīviem 
risinājumiem attiecībā uz 
elektrotransportlīdzekļu darbināšanu, 
piemēram, kurināmā elementa 
tehnoloģijas izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
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stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas līmenī, tostarp izmantojot 
atbilstošu Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta finansējumu,
un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

2. ņem vērā priekšlikumu par tirgus 
stiprināšanu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt 
prioritāti atbilstīgu infrastruktūru izveidei, 
izmantojot piemērotus ieguldījumus 
Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus 
standartus par elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes saskarnes infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sergio Gaetano Cofferati

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

2.a atzinīgi vērtē priekšlikumu izstrādāt 
degvielas marķēšanas shēmu, lai 
nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama 
viegli saprotama informācija par viņu 
transportlīdzekļu saderību ar dažādajiem 
piedāvātajiem degvielas veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b lai sasniegtu mērķi uzlabot vienotā 
tirgus darbību, ir jāpaplašina Eiropas 
standarti, kas pamatojas uz sertificētām 
rezerves daļām un detaļām, kuras 
apstiprinātas Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozare 
nevar balstīties tikai uz eksportu, bet tai 
būtu arī jāpievērš īpaša uzmanība 
iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, 
izmantojot publiskos un privātos 
ieguldījumus un uzlabojot Eiropas 
iedzīvotāju pirktspēju;

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozarei ir 
jāsaglabā ievērojams eksporta īpatsvars 
un vienlaikus jāpievērš īpaša uzmanība 
iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, 
izmantojot godīgu konkurenci; mudina 
Eiropas autobūves nozari saglabāt 
kvalitatīvas produkcijas ražošanu, 
ieņemot vadošo vietu inovācijās un 
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tehnoloģiju izmantošanā, lai saglabātu ES 
iedzīvotāju uzticēšanos;

Or. en

(Ir nepieciešams cits formulējums, jo attiecībā uz eksportu pašreizējā tekstā varētu to saprast 
negatīvā nozīmē. Transportlīdzekļu eksportu nedrīkstētu novērtēt par zemu, bet tas jāsekmē, 

jo tas rada ievērojamus Eiropas autobūves nozares ienākumus.)

Grozījums Nr. 23
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozare 
nevar balstīties tikai uz eksportu, bet tai 
būtu arī jāpievērš īpaša uzmanība 
iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, 
izmantojot publiskos un privātos 
ieguldījumus un uzlabojot Eiropas 
iedzīvotāju pirktspēju;

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozare 
nevar balstīties tikai uz eksportu, bet tai 
būtu arī jāpievērš īpaša uzmanība 
iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, 
izmantojot publiskos un privātos 
ieguldījumus un uzlabojot Eiropas 
iedzīvotāju pirktspēju; uzsver, ka publisko 
ieguldījumu veids un apmērs nedrīkst 
turpmākā posmā negatīvi ietekmēt 
nozares konkurētspēju ilgtermiņā 
pārmērīga valsts atbalsta dēļ;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozare
nevar balstīties tikai uz eksportu, bet tai 
būtu arī jāpievērš īpaša uzmanība 
iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, 
izmantojot publiskos un privātos 

3. uzskata, ka Eiropas autobūves 
dzīvotspēja nevar balstīties tikai uz 
ienākumiem no eksporta vien, bet tai būtu 
arī jāpievērš īpaša uzmanība iekšzemes 
pieprasījuma sekmēšanai, izmantojot 
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ieguldījumus un uzlabojot Eiropas 
iedzīvotāju pirktspēju;

publiskos un privātos ieguldījumus un 
uzlabojot Eiropas iedzīvotāju pirktspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka vairākās dalībvalstīs 
piemēro dažādu veidu pasākumus, lai 
veicinātu jaunu un degvielas patēriņa 
ziņā ekonomisku transportlīdzekļu un 
tādu transportlīdzekļu, kuru oglekļa 
emisijas ir zemas, iegādi; mudina 
apmainīties ar šādu labu pieredzi; aicina 
dalībvalstis apsvērt inovatīvu nodokļu 
politiku, lai atvieglotu ES pilsoņiem jaunu 
un videi nekaitīgu automobiļu iegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā;

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā; uzskata, 
ka ne tikai pieprasījuma puses 
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pasākumiem, bet arī pasākumiem, kas 
attiecas uz ikdienas izmaksām un 
nosacījumiem, būtu jāstimulē patērētāji 
iegādāties drošākus un ekoloģiskā ziņā 
tīrākus transportlīdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā;

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar pasākumiem, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu atvieglojumus gan 
attiecībā uz transportlīdzekļiem, gan 
degvielām; aicina Komisiju papildināt 
pamatnostādnes par finansiāliem stimuliem 
ar saistošiem pasākumiem, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
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konkurētspēju visā ES teritorijā; sekmētu nozares konkurētspēju visā ES 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Thomas Händel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā;

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma 
puses pasākumus, tostarp finansiālos 
stimulus un nodokļu politiku gan attiecībā 
uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; 
aicina Komisiju papildināt pamatnostādnes 
par finansiāliem stimuliem ar saistošiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu salīdzināmus
konkurences apstākļus un sekmētu nozares 
konkurētspēju visā ES teritorijā;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās 
sekas tiek samazinātas līdz minimumam; 
uzskata, ka ir nepieciešams Eiropas 
regulējums, tostarp leģislatīvs akts, 
saistībā ar pārmaiņu prognozēšanu un 
pārstrukturēšanas sociālās ietekmes 
mazināšanu, un arī tāpēc, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus kropļojumus;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam; 
uzskata, ka ir nepieciešams Eiropas 
regulējums, tostarp leģislatīvs akts, 
saistībā ar pārmaiņu prognozēšanu un 
pārstrukturēšanas sociālās ietekmes 
mazināšanu, un arī tāpēc, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus kropļojumus;

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam; uzsver, 
ka ikviens transportlīdzekļu ražotājs, 
sastopoties ar problēmām, ir atbildīgs par 
pienācīga risinājuma atrašanu, un 
atgādina, ka koriģēšanas plānos 
ražošanas jaudas samazināšanai 
nedrīkstu paredzēt papildu slogu nodokļu 
maksātājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam; 
uzskata, ka ir nepieciešams Eiropas 
regulējums, tostarp leģislatīvs akts, 
saistībā ar pārmaiņu prognozēšanu un 
pārstrukturēšanas sociālās ietekmes 
mazināšanu, un arī tāpēc, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus kropļojumus;

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
rūpniecības pārstrukturēšanas negatīvās 
sociālās sekas tiek samazinātas līdz 
minimumam; vienlaikus atzīst, ka ES 
autobūves nozarē nepieciešams risināt 
jaudas pārpalikuma strukturālo 
problēmu, jo pretējā gadījumā ilgtermiņa 
konkurētspējai tiks nodarīts nenovēršams 
kaitējums; uzskata, ka rīcības plāns 
CARS 2020 nodrošina labu Eiropas 
regulējumu saistībā ar pārmaiņu 



AM\940183LV.doc 19/29 PE514.565v01-00

LV

prognozēšanu, nozares konkurētspējas 
stiprināšanu, MVU un piegādātāju 
iespējām un pārstrukturēšanas sociālās 
ietekmes mazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Thomas Händel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam; uzskata, 
ka ir nepieciešams Eiropas regulējums, 
tostarp leģislatīvs akts, saistībā ar pārmaiņu 
prognozēšanu un pārstrukturēšanas sociālās 
ietekmes mazināšanu, un arī tāpēc, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus kropļojumus;

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam vai 
novērstas pilnībā; īpaši augstu vērtē 
strukturālo pārmaiņu plānošanu 
ilgtermiņā, kas, eventuāli mainoties 
pieprasījumam attiecībā uz 
nodarbinātību, gan nodrošina 
nodarbinātību, paaugstinot kvalifikāciju, 
gan arī gādā par plūstošu pāreju uz 
jauniem ražošanas veidiem un 
komercdarbības modeļiem; uzskata, ka ir 
nepieciešams Eiropas regulējums, tostarp 
leģislatīvs akts, saistībā ar pārmaiņu 
prognozēšanu un pārstrukturēšanas sociālās 
ietekmes mazināšanu, un arī tāpēc, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus kropļojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
intervence, lai nodrošinātu to, ka 
pārstrukturēšanās negatīvās sociālās sekas 
tiek samazinātas līdz minimumam; uzskata, 
ka ir nepieciešams Eiropas regulējums, 
tostarp leģislatīvs akts, saistībā ar pārmaiņu 
prognozēšanu un pārstrukturēšanas sociālās 
ietekmes mazināšanu, un arī tāpēc, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus kropļojumus;

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora 
samērīga un mērķtiecīga intervence, lai 
nodrošinātu to, ka pārstrukturēšanās 
negatīvās sociālās sekas tiek samazinātas 
līdz minimumam; uzskata, ka ir 
nepieciešams Eiropas regulējums, tostarp 
leģislatīvs akts, saistībā ar pārmaiņu 
prognozēšanu un pārstrukturēšanas sociālās 
ietekmes mazināšanu, un arī tāpēc, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus kropļojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Globalizācijas 
pielāgošanās fonda un Eiropas Sociālā 
fonda esamību un prasa, lai to līdzekļi 
tiktu optimāli un mērķtiecīgi izmantoti 
autobūves nozares pārstrukturēšanas 
gadījumos, jo īpaši to darbinieku 
pārkvalificēšanā, prasmju pilnveidošanā 
un pārcelšanā, kurus skārusi 
pārstrukturizācija, kā arī palīdzot 
attiecīgajiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kerstin Westphal

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

5.a norāda, ka, izstrādājot jaunas dzinēju 
tehnoloģijas un alternatīvu degvielu, 
vērtību radīšanas ķēde, kuras gala 
produkts ir transportlīdzeklis, ir pakļauta 
spēcīgai pārstrukturēšanai un ka tādējādi 
noteiktos apstākļos darba ņēmējiem, kuri 
ir iesaistīti šajā vērtību radīšanas ķēdē, 
rodas negatīvas sekas; tālab prasa, lai 
Eiropas Komisija veiktu konkrētu šīs 
Eiropas iekšējā tirgus tehnoloģiskās 
pārstrukturēšanas ietekmes novērtējumu 
sociālajā jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt 
centienus tam, lai panāktu piesārņojošu 
un nedrošāku transportlīdzekļu 
pakāpenisku izņemšana no apgrozības;

6. aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm sekmēt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību 
lietoto automobiļu tirgū; atzinīgi vērtē tās 
ieteikumu regulā par tehniskajām 
apskatēm katrā no apskatēm prasīt 
reģistrēt nobraukumu; uzskata, ka 
Eiropas standartu jomā varētu atbalstīt 
tādu iniciatīvu kā „Car-Pass” sistēma 
Beļģijā; norāda, ka transportlīdzekļu 
pārvešanas pārreģistrēšanas procedūrām 
pārrobežu gadījumos arī ir jāattur no 
krāpšanas attiecībā uz nobraukumu; 
atbalsta veicinošus pasākumus, lai 
mudinātu piesārņojošu un nedrošāku 
transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšanu
no apgrozības;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt 
centienus tam, lai panāktu piesārņojošu 
un nedrošāku transportlīdzekļu 
pakāpenisku izņemšana no apgrozības;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt centienus 
tam, lai panāktu piesārņojošu un nedrošāku 
transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšana 
no apgrozības;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt centienus 
tam, lai panāktu piesārņojošu un nedrošāku 
transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšanu 
no apgrozības, aicina Komisiju 
standartizēt noteikumus par lietotu 
automobiļu ekoloģiski drošu pārstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Preslav Borissov
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt centienus 
tam, lai panāktu piesārņojošu un nedrošāku 
transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšana 
no apgrozības;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, pārredzamību un drošību arī 
lietoto automobiļu tirgū, un veltīt centienus 
tam, lai panāktu piesārņojošu un nedrošāku 
transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšanu
no apgrozības;. uz vēsturiskas nozīmes 
transportlīdzekļiem, kuri definēti 
Regulā (ES) Nr. 2012/3801 attiecas 
atbrīvojums;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka vēsturisko transportlīdzekļu 
valdītajiem, īpašniekiem un vadītājiem, kā 
arī uzņēmumiem, kas darbojas šajā jomā, 
un tajos nodarbinātajiem jānodrošina 
iespējas un atbalsts Eiropas iekšējā tirgū, 
jo vēsturisko transportlīdzekļu kopšanai, 
lietošanai un saglabāšanai ir nozīme ne 
tikai kultūras un tūrisma, bet, pieaugot 
vēsturisko transportlīdzekļu skaitam, arī 
saimnieciskajā jomā; tomēr uzsver, ka 
pret vēsturiska transportlīdzekļa definīciju 
ir jāizturas restriktīvi, lai, pastāvīgi 
palielinoties to skaitam, vēsturisku 
transportlīdzekļu īpatnību un no tā 
izrietošo noviržu dēļ no jauniem 
transportlīdzekļiem paredzētajiem 

                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu. 
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standartiem patiesībā nelielā negatīvā 
ietekme uz drošību un vidi arī turpmāk 
saglabātos neliela;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b pieprasa, lai Eiropas Komisija 
turpmāk labāk īstenotu savu lomu kā 
„gudra” un tālredzīga tiesību aktu 
iniciatore, nodrošinot nozarei plānošanas 
drošību ilgtermiņā un tādējādi arī 
konkurētspēju, kā arī kā tiešu rezultātu —
lielāku pārredzamību patērētājiem 
attiecībā uz jauniem transportlīdzekļu 
produktiem; uzsver, ka jaunu un 
vispārēju standartu noteikšanai autobūves 
nozarei turpmāk ir jābūt labāk 
plānojamai, šie standarti savstarpēji labāk 
jāsaskaņo; šajā sakarībā jāņem vērā 
produktu cikli;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju reaģēt uz pircēju 
maldināšanas problēmu, kas izpaužas kā 
neobjektīvas informācijas sniegšana par 
transportlīdzekļa degvielas patēriņu un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem; prasa 

7. aicina Komisiju reaģēt uz pircēju 
maldināšanas problēmu, kas izpaužas kā 
neraksturīgas informācijas sniegšana par 
transportlīdzekļa degvielas patēriņu un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem; atbalsta 
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steidzami izstrādāt jaunu braukšanas testa 
ciklu un procedūru.

plānotā jaunā braukšanas testa cikla un 
procedūru izstrādi un prasa tos ieviest bez 
liekas kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju reaģēt uz pircēju 
maldināšanas problēmu, kas izpaužas kā 
neobjektīvas informācijas sniegšana par 
transportlīdzekļa degvielas patēriņu un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem; prasa 
steidzami izstrādāt jaunu braukšanas testa 
ciklu un procedūru.

7. aicina Komisiju reaģēt uz pircēju 
maldināšanas problēmu, kas izpaužas kā 
tīši maldinošas informācijas sniegšana par 
transportlīdzekļa degvielas patēriņu un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem; prasa 
steidzami izstrādāt jaunu braukšanas testa 
ciklu un procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Preslav Borissov

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām atkarībā no to kompetencēm 
ir dažādi līdzekļi autobūves nozares 
atbalstam, jo īpaši elektromobiļu 
veicināšanas jomā, veicot stāvlaukumu 
apsaimniekošanu un sniedzot 
administratīvu palīdzību, lai atbalstītu 
ieguldījumus alternatīvās degvielas 
infrastruktūrās; mudina ar šādu praksi 
apmainīties Eiropas līmenī un to efektīvi
koordinēt; aicina, lai ES finansējums 
tiktu izmantots mērķtiecīgi un optimāli 
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saskaņā ar attiecīgā reģiona īpašajām 
attīstības prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzstāj, lai tiktu uzlaboti spēkā esošie 
drošības standarti; jo īpaši tas attiecas uz 
L kategorijas transportlīdzekļiem; turklāt 
ir jāuzlabo prasības attiecībā uz kravas 
automobiļu drošības konstrukcijām;

Or. de

Grozījums Nr. 47
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa, lai Eiropas Komisija un 
dalībvalstis veltītu lielākus centienus ceļu 
drošības jomā, īstenojot ar 
transportlīdzekļiem, infrastruktūru un 
braukšanas kultūru saistītus pasākumus; 
šajā kontekstā atgādina par Eiropas 
Parlamenta 2013. gada 3. jūlija 
rezolūciju, kurā prasīt ātri ieviest e-zvana
ārkārtas izsaukumu sistēmu, skaidri 
noteikt iesaistīto dalībnieku pienākumus, 
nodrošināt tehnoloģisko neitralitāti un 
pārredzamību patērētāju interesēs; turklāt 
atgādina par Parlamenta izvirzīto prasību, 
lai e-zvana sistēma pamatotos uz 
sadarbspējīgu un brīvas piekļuves 
platformu iespējamiem turpmākiem 
automobiļu pakalpojumiem vai lietotnēm, 
kurai jāatbilst skaidriem drošuma, 
drošības un datu aizsardzības privātuma 
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standartiem, lai patērētājiem sniegtu brīvu 
izvēli un pakalpojumu sniedzējiem —
brīvu piekļuvi; 

Or. en

Grozījums Nr. 48
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a apstiprina atbalstu transportlīdzekļa 
tipa apstiprināšanas regulējuma 
pārskatīšanai un gaida, ka tiks sākta 
sadarbība ar Komisiju un ka šā procesa 
laikā tiks veicināts ieinteresēto personu 
dialogs;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver konstruktīvu, pārredzamu un 
korektu attiecību nozīmību starp dažādām 
automobiļu nozarē iesaistītām pusēm, jo 
īpaši starp autobūvētājiem un to 
koncesionāriem, novēršot  par labu 
spēcīgākajai pusei pastāvošu disbalansu, 
kas varētu nostādīt nelabvēlīgākā stāvoklī 
arī patērētājus.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Malcolm Harbour
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Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
proporcionalitātes testus par īstenošanas 
pasākumiem, kuri ierosināti attiecībā uz 
pašreizējā tiesiskā regulējuma prasībām; 
norāda, ka ir ņēmis vērā tās bažas saistībā 
ar pasākumiem pret neatļautu tehnisko 
iejaukšanos un iztvaikošanas emisiju 
prasībām attiecībā uz L kategorijas 
transportlīdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzsver, cik svarīga ir transportlīdzekļu 
regulējuma saskaņošana starptautiskā 
mērogā, ar ko sekmētu Eiropas autobūves 
nozares konkurētspēju pasaulē; atbalsta 
ANO/EEK 1958. gada nolīguma reformu 
un starptautisko visu transportlīdzekļu 
tipu apstiprinājuma (IWVTA) izstrādi; 
aicina Komisiju plašāk iesaistīt 
Parlamentu, lai nodrošinātu globālo 
partneru politisko atbalstu un piesaistītu 
uzmanību šiem būtiskajiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Malcolm Harbour
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Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d pauž nožēlu par Priekšsēdētāju 
konferences lēmumu liegt EP deputātiem 
iesaistīties diskusijās par CARS 2020; 
norāda, ka šajā procesā ir iesaistītas 
daudzas citas reprezentatīvas 
organizācijas un dalībvalstu politiķi; 
prasa, lai Priekšsēdētāju konference 
pārskatītu šo lēmumu, ņemot vērā 
svarīgos priekšlikumus par autobūves 
nozares nākotni, kuri izstrādāti 
regulējumā par CARS 2020; norāda, ka 
visi tiesību akti, kurus izstrādās saskaņā 
ar CARS 2020 tiks rūpīgi izskatīti un 
pieņemti Parlamentā un ka līdzdalība 
politikas grupās neapdraud Parlamenta 
neatkarību.

Or. en


