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Grozījums Nr. 1
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās vienmēr jārēķinās ar savu darbību 
iespējamām sekām abos līmeņos;

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās vienmēr būtu jārod iespēja 
publiskā iepirkuma politikā veicināt ES 
vērtības, piemēram, pārredzamību, 
principiālu vēršanos pret korupciju un 
sociālo un cilvēktiesību ievērošanu, un 
jārēķinās ar savu darbību iespējamām 
sekām abos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās vienmēr jārēķinās ar savu darbību 
iespējamām sekām abos līmeņos;

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās ir jāīsteno saskaņota politika;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās vienmēr jārēķinās ar savu darbību 
iespējamām sekām abos līmeņos;

1. norāda, ka iekšējais tirgus un 
starptautiskais tirgus arvien vairāk kļūst 
savstarpēji saistīti; uzskata, ka tādēļ 
likumdevējām iestādēm ES iekšējā tirgū un 
ES pārstāvjiem starptautiskās tirdzniecības 
sarunās vienmēr jārēķinās ar savu darbību 
iespējamām sekām abos līmeņos; lai 
veicinātu saskaņotu darbību, aicina 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju, Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju un ES pārstāvjus nozīmīgākajās 
tirdzniecības sarunās rīkot kopīgas 
informatīvas sanāksmes pirms svarīgām 
starptautiskām tirdzniecības sarunām un 
to laikā, piemēram, veicot sarunas par 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem, lai 
novērtētu to ietekmi gan uz ES vienoto 
tirgu un patērētāju drošību, gan uz ES 
uzņēmumu piekļuvi ārvalstu tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michael Theurer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka stabila valsts iepirkuma 
sistēma ir godīga un brīva, konkurenci 
veicinoša tirgus priekšnoteikums un 
līdzeklis cīņā pret korupciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a joprojām nepiekrīt Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
viedoklim, ka labas publiskā iepirkuma 
politikas galvenajam mērķim jābūt 
efektivitātes veicināšanai, t.i., jāizvēlas 
piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu; 
uzskata, ka citi sabiedriskās politikas 
mērķi, piemēram, nodarbinātības 
veicināšanas un nabadzības apkarošanas 
stratēģijas, vietēju jauninājumu izstrādes 
sekmēšana un videi draudzīgas un 
taisnīgas tirdzniecības principiem 
atbilstošs publiskais iepirkums ir tikpat 
svarīgi, ja ne vēl svarīgāki mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka daudzpusējs nolīgums, 
piemēram, Valsts iepirkuma nolīgums 
(VIN) ir vislabākais līdzeklis, ar kura 
palīdzību Eiropas uzņēmumiem 
nodrošināt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus attiecībā uz piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; tādēļ 
mudina Komisiju turpināt darbu pie 
vērienīgu Valsts iepirkuma nolīgumu 
noslēgšanas;

2. atzīmē pagaidu nolīgumu par Valsts 
iepirkuma nolīguma (VIN) pārskatīšanu 
saistībā ar piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; aicina 
Komisiju Valsts iepirkuma nolīguma 
reformu aplūkot saistībā ar pašreizējo 
ekonomikas krīzi, lai nodrošinātu iespēju 
valsts izdevumus visos pārvaldes līmeņos 
izmantot tādu mērķu sasniegšanai, kas 
ļauj izvairīties no cikliskuma, veicina 
nodarbinātību un sekmē reģionālo 
attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka daudzpusējs nolīgums, 
piemēram, Valsts iepirkuma nolīgums 
(VIN) ir vislabākais līdzeklis, ar kura 
palīdzību Eiropas uzņēmumiem nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; tādēļ 
mudina Komisiju turpināt darbu pie 
vērienīgu Valsts iepirkuma nolīgumu 
noslēgšanas;

2. uzskata, ka daudzpusējs nolīgums, 
piemēram, Valsts iepirkuma nolīgums 
(VIN) ir vislabākais līdzeklis, ar kura 
palīdzību Eiropas uzņēmumiem nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; tādēļ 
mudina Komisiju pabeigt sarunas par 
Valsts iepirkuma nolīguma, kas ir spēkā 
kopš 1996. gada, pārskatītās versijas 
provizorisko tekstu, par kuru tika panākta 
vienošanās 2006. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka daudzpusējs nolīgums, 
piemēram, Valsts iepirkuma nolīgums 
(VIN) ir vislabākais līdzeklis, ar kura 
palīdzību Eiropas uzņēmumiem nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; tādēļ 
mudina Komisiju turpināt darbu pie 
vērienīgu Valsts iepirkuma nolīgumu 
noslēgšanas;

2. uzskata, ka daudzpusējs nolīgums, 
piemēram, Valsts iepirkuma nolīgums 
(VIN) ir viens no līdzekļiem, ar kura 
palīdzību Eiropas uzņēmumiem nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz piekļuvi publiskiem 
iepirkumiem starptautiskā līmenī; tādēļ 
mudina Komisiju turpināt darbu pie 
vērienīgu Valsts iepirkuma nolīgumu 
noslēgšanas; norāda, ka Valsts iepirkuma 
nolīguma preambulā un V pantā tiek 
atzīta īpaša un atšķirīga attieksme pret 
jaunattīstības valstīm;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka neviena cita Valsts 
iepirkuma nolīguma slēdzēja puse, 
izņemot Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstis (Norvēģiju, 
Lihtenšteinu un Īslandi), nav spējušas 
izpildīt Komisijas prasības attiecībā uz 
Valsts iepirkuma nolīguma piemērošanas 
jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma tirgu 
joprojām var uzskatīt par pašu atvērtāko 
publiskā iepirkuma tirgu pasaulē; 

3. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma tirgu 
joprojām var uzskatīt par pašu atvērtāko 
publiskā iepirkuma tirgu pasaulē; uzskata, 
ka ir jāsaglabā Eiropas Savienības 
publiskā iepirkuma tirgus atvērtība kā 
vispārējs princips, vienlaikus tomēr ņemot 
vērā Savienības uzņēmumu intereses 
Eiropas Savienības iekšējā tirgū un trešo 
valstu tirgos;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
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Yannick Jadot

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma tirgu 
joprojām var uzskatīt par pašu atvērtāko 
publiskā iepirkuma tirgu pasaulē;

3. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma tirgu 
joprojām var uzskatīt par pašu atvērtāko 
publiskā iepirkuma tirgu pasaulē; prasa 
Komisijai sniegt vispusīgu statistisku 
pārskatu par tirgus daļu, kāda trešo valstu 
piegādātājiem ir 27 ES dalībvalstu preču 
un pakalpojumu publisko iepirkumu 
tirgos, un atbilstošajām naudas summām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina 22 valstis, kuras Valsts 
iepirkuma nolīguma komitejā piedalās kā 
novērotājas, paātrināt pievienošanās 
procesu Valsts iepirkuma nolīgumam; 
īpaši aicina vismazāk attīstītās 
valstis (LDC) vēlreiz apsvērt iespēju sākt 
īpašas sarunas par pievienošanos Valsts 
iepirkuma nolīgumam; 

Or. en

Grozījums Nr.13Yannick Jadot
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. izsaka nožēlu, ka mūsu starptautiskie 
partneri vēl aizvien nav atvēruši savus 
iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES 
uzņēmumiem līdzīgi kā ES iekšējais tirgus 
ir atvērts ārpuskopienas valstu 

4. norāda, ka veids, kādā mūsu 
starptautiskie partneri ir atvēruši savus 
iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES 
uzņēmumiem atšķiras no veida, kādā ES 
iekšējais tirgus ir ticis atvērts
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uzņēmumiem; pauž dziļu nožēlu, ka mūsu 
lielākie tirdzniecības partneri izmanto 
tādas publiskā iepirkuma procedūras, kas 
diskriminē ES piegādātājus, kuri piedalās 
konkursos par valsts pasūtījumiem 
ārpuskopienas valstīs;

ārpuskopienas valstu uzņēmumiem; 
atzinīgi vērtē dažu Valsts iepirkuma 
nolīguma partnervalstu pieņemtos īpašos 
noteikumus, kas pieļauj diskrimināciju 
par labu šo valstu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), un aicina Komisiju 
ierosināt līdzīga noteikuma par MVU 
iekļaušanu Eiropas tiesību aktos; atzinīgi 
vērtē uzmanību, kādu Komisija publiskajā 
iepirkumā pievērš taisnīgas tirdzniecības 
precēm, un aicina Komisiju ierosināt 
sarunās par Valsts iepirkuma nolīgumu 
iekļaut īpašus noteikumus par godīgu 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
George Sabin Cutaş
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
4. izsaka nožēlu, ka mūsu starptautiskie 
partneri vēl aizvien nav atvēruši savus 
iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES 
uzņēmumiem līdzīgi kā ES iekšējais tirgus 
ir atvērts ārpuskopienas valstu 
uzņēmumiem; pauž dziļu nožēlu, ka mūsu 
lielākie tirdzniecības partneri izmanto 
tādas publiskā iepirkuma procedūras, kas 
diskriminē ES piegādātājus, kuri piedalās 
konkursos par valsts pasūtījumiem 
ārpuskopienas valstīs;

4. norāda, ka mūsu starptautiskie partneri 
nav atvēruši savus iekšējos publiskā 
iepirkuma tirgus ES uzņēmumiem līdzīgi 
kā ES iekšējais tirgus ir atvērts 
ārpuskopienas valstu uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Michael Theurer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. izsaka nožēlu, ka mūsu starptautiskie 
partneri vēl aizvien nav atvēruši savus 
iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES 

4. izsaka nožēlu, ka mūsu starptautiskie 
partneri vēl aizvien nav atvēruši savus 
iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES 
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uzņēmumiem līdzīgi kā ES iekšējais tirgus 
ir atvērts ārpuskopienas valstu 
uzņēmumiem; pauž dziļu nožēlu, ka mūsu 
lielākie tirdzniecības partneri izmanto tādas
publiskā iepirkuma procedūras, kas 
diskriminē ES piegādātājus, kuri piedalās 
konkursos par valsts pasūtījumiem 
ārpuskopienas valstīs; 

uzņēmumiem līdzīgi kā ES iekšējais tirgus 
ir atvērts ārpuskopienas valstu 
uzņēmumiem; pauž dziļu nožēlu, ka mūsu 
lielākie tirdzniecības partneri izmanto tādas 
publiskā iepirkuma procedūras, kas 
diskriminē ES piegādātājus, kuri piedalās 
konkursos par valsts pasūtījumiem 
ārpuskopienas valstīs; pauž nožēlu, ka daži 
nozīmīgākie tirdzniecības partneri (arī 
Valsts iepirkuma nolīguma dalībnieki) 
publiskā iepirkuma jomā īsteno 
protekcionisma pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju pārstāt pieprasīt, lai 
pašlaik notiekošajās sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem un ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem tirdzniecības 
partneri iekļautu nodaļas par publisko 
iepirkumu, ja šie partneri to nevēlas darīt;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Michael Theurer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju ieguldīt vairāk darba, 
lai Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem nodrošinātu lielāku lomu 
starptautiskos publiskos iepirkumos, un 
aktīvāk rīkoties, lai novērstu Eiropas 
mazo un vidējo uzņēmumu 
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diskrimināciju, pielāgojoties īpašajiem 
noteikumiem, kādus ir ieviesuši daži 
Valsts iepirkuma nolīguma 
dalībnieki (piemēram, Kanāda un ASV); 
norāda, ka maziem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļuvē šādiem tirgiem 
palīdzētu pasākumi, kas uzlabo 
pārredzamību un piekļuvi dalībvalstu 
tirgiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju pārstāt pieprasīt, lai 
tirdzniecības partneri pašlaik notiekošajās 
sarunās par brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem un ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem piekristu šo 
valstu publiskā iepirkuma politikā 
neiekļaut vai no tās izslēgt ar maziem un 
vidējiem uzņēmumiem saistītus 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir stingri pārliecināta, ka publiskā 
iepirkuma jomā ir jāievēro savstarpīguma 
princips; aicina Komisiju apsvērt 
mērķtiecīgu ierobežojumu piemērošanu 
attiecībā uz piekļuvi atsevišķām ES 
publiskā iepirkuma tirgus daļām tiem 

5. ir stingri pārliecināta, ka publiskā 
iepirkuma jomā ir jāievēro savstarpīguma 
princips;
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tirdzniecības partneriem, kuri izmanto ES 
tirgus atvērtību, bet nav izrādījuši vēlmi 
atvērt savus tirgus ES uzņēmumiem, 
tādējādi mudinot mūsu partnerus piedāvāt 
atbilstošus tirgus pieejamības režīmus 
Eiropas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir stingri pārliecināta, ka publiskā 
iepirkuma jomā ir jāievēro savstarpīguma 
princips; aicina Komisiju apsvērt 
mērķtiecīgu ierobežojumu piemērošanu 
attiecībā uz piekļuvi atsevišķām ES 
publiskā iepirkuma tirgus daļām tiem 
tirdzniecības partneriem, kuri izmanto ES 
tirgus atvērtību, bet nav izrādījuši vēlmi 
atvērt savus tirgus ES uzņēmumiem, 
tādējādi mudinot mūsu partnerus piedāvāt 
atbilstošus tirgus pieejamības režīmus 
Eiropas uzņēmumiem. 

5. stingri iestājoties pret protekcionismu 
publiskajā iepirkumā globālā līmenī, ir 
stingri pārliecināta, ka šajā jomā ir jāievēro 
savstarpīguma un proporcionalitātes 
princips; aicina Komisiju apsvērt 
proporcionālu mērķtiecīgu ierobežojumu 
piemērošanu attiecībā uz piekļuvi 
atsevišķām ES publiskā iepirkuma tirgus 
daļām tiem tirdzniecības partneriem, kuri 
izmanto ES tirgus atvērtību, bet nav 
izrādījuši vēlmi atvērt savus tirgus ES 
uzņēmumiem, tādējādi mudinot mūsu 
partnerus piedāvāt atbilstošus un 
proporcionālus  tirgus pieejamības 
režīmus Eiropas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir stingri pārliecināta, ka publiskā 
iepirkuma jomā ir jāievēro savstarpīguma 
princips; aicina Komisiju apsvērt 
mērķtiecīgu ierobežojumu piemērošanu
attiecībā uz piekļuvi atsevišķām ES 

5. ir pārliecināta, ka attīstītajās valstīs 
publiskā iepirkuma jomā ir jāievēro 
savstarpīguma princips; aicina Komisiju 
apsvērt ierobežojumus attiecībā uz 
piekļuvi atsevišķām ES publiskā iepirkuma 



AM\803182LV.doc 13/15 PE438.392v01-00

LV

publiskā iepirkuma tirgus daļām tiem 
tirdzniecības partneriem, kuri izmanto ES 
tirgus atvērtību, bet nav izrādījuši vēlmi 
atvērt savus tirgus ES uzņēmumiem, 
tādējādi mudinot mūsu partnerus piedāvāt 
atbilstošus tirgus pieejamības režīmus 
Eiropas uzņēmumiem. 

tirgus daļām tiem attīstīto valstu
tirdzniecības partneriem, kuri izmanto ES 
tirgus atvērtību, bet nav izrādījuši vēlmi 
atvērt savus tirgus ES uzņēmumiem, 
tādējādi mudinot mūsu partnerus piedāvāt 
atbilstošus tirgus pieejamības režīmus 
Eiropas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Małgorzata Handzlik

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz Direktīvas 
2004/17/EK 58. un 59. panta 
noteikumiem; aicina dalībvalstis pilnībā 
izmantot iespēju informēt Komisiju par
problēmām, kas ir saistītas ar dalībvalstu 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem, 
un aicina Komisiju aktīvi rīkoties, lai 
Savienības uzņēmumiem nodrošinātu 
faktisku piekļuvi trešo valstu tirgiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jaunajā Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas Valsts iepirkuma nolīgumā 
tiktu iekļauts noteikums, kas valsts 
pasūtījuma līgumu gadījumos Eiropas 
Savienībai ļautu dot priekšroku maziem 
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un vidējiem uzņēmumiem, līdzīgi 
noteikumiem, kādi jau pastāv citās šā 
nolīguma partnervalstīs; 

Or. fr

Grozījums Nr. 24
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c ņemot vērā Eiropas Savienības 
saistības starptautiskā publiskā iepirkuma 
jomā, norāda, ka liela nozīme ir  
pretkorupcijas mehānismu stiprināšanai 
publiskā iepirkuma jomā, un vērš 
uzmanību uz nepieciešamību 
koncentrēties uz pārredzamības un 
taisnīguma nodrošināšanu publiskā 
finansējuma izmantošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d norāda, ka starptautisko tiesību akti, 
tai skaitā Vispārējā vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību 
(GATT) / Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas nolīgums, pieļauj selektīvu 
publiskā iepirkuma politiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina Komisiju izvērtēt iespēju 
izmantot videi draudzīgu publisko 
iepirkumu kā līdzekli ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
George Sabin Cutaş

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f aicina Komisiju izvērtēt iespēju 
publiskā iepirkuma nolīgumos, kuri 
noslēgti ar starptautiskiem partneriem, 
iekļaut noteikumus, kas prasa ievērot 
konvencijās un starptautiskos nolīgumos 
noteiktās cilvēka pamattiesības; 

Or. en


