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Grozījums Nr. 1
Jim Higgins

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai 
saskaņā ar PTO un pārredzama un regulēta 
tirgus daudzpusējām saistībām ir vajadzīgi 
efektīvi un produktīvi pamatprincipi, kurus 
izstrādā saskaņā ar atbilstošām nozaru 
politikas nostādnēm un kuru mērķis —
izaugsme un ilgtspējīga attīstība; 

1. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai 
saskaņā ar PTO un pārredzama un regulēta 
tirgus daudzpusējām saistībām ir vajadzīgi 
produktīvi pamatprincipi, kurus izstrādā 
saskaņā ar atbilstošām nozaru politikas 
nostādnēm un kuru mērķis ir ekoloģiski 
ilgtspējīga izaugsme, attīstība, ieguldījumi 
videi draudzīgā ražošanā un 
jauninājumos, kā arī tādu pienācīgu 
darba vietu radīšana, kurās iesaistīšanās 
arodbiedrībās ir pieņemama;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai 
saskaņā ar PTO un pārredzama un regulēta 
tirgus daudzpusējām saistībām ir vajadzīgi 
efektīvi un produktīvi pamatprincipi, kurus 
izstrādā saskaņā ar atbilstošām nozaru 
politikas nostādnēm un kuru mērķis —
izaugsme un ilgtspējīga attīstība; 

1. uzskata, ka ES tirdzniecības politikai 
saskaņā ar PTO un pārredzama un efektīvi
regulēta tirgus daudzpusējām saistībām ir 
vajadzīgi efektīvi un produktīvi 
pamatprincipi, kurus izstrādā saskaņā ar 
atbilstošām nozaru politikas nostādnēm un 
kuru mērķis — izaugsme un ilgtspējīga 
attīstība;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jim Higgins

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un 
kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti 
nozīmīgs faktors ES tirdzniecības politikā 
un konkurētspējā, īstenojot stratēģiju 
„ES 2020” un risinot ekonomikas un 
finanšu krīzes problēmas, proti, cenšoties 
samazināt bezdarbu un dalībvalstu 
parādus, vienmērīgāk sadalīt bagātības un
aizstāvēt Eiropas sociālo modeli;

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un 
kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti 
nozīmīgs faktors ES tirdzniecības politikā 
un ekonomikas un finanšu krīzes problēmu 
risināšanā, proti, cenšoties apturēt 
„iekšējo devalvāciju” un samazināt 
bezdarbu, panākt vienmērīgu labklājības 
sadalījumu un aizstāvēt Eiropas sociālo 
modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un 
kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti 
nozīmīgs faktors ES tirdzniecības politikā 
un konkurētspējā, īstenojot stratēģiju 
„ES 2020” un risinot ekonomikas un 
finanšu krīzes problēmas, proti, cenšoties 
samazināt bezdarbu un dalībvalstu parādus, 
vienmērīgāk sadalīt bagātības un aizstāvēt 
Eiropas sociālo modeli;

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un 
kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti 
nozīmīgs faktors ES tirdzniecības politikā 
un konkurētspējā, īstenojot stratēģiju 
„ES 2020” un risinot ekonomikas un 
finanšu krīzes problēmas, proti, cenšoties 
samazināt bezdarbu un dalībvalstu parādus, 
sadalīt labklājību saskaņā ar nopelniem 
un solidaritātes principu, kā arī aizstāvēt 
Eiropas sociālo modeli atbilstīgi 
subsidiaritātes principam;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka inovatīva un 
kvalitatīva rūpnieciskā ražošana ir ļoti 
nozīmīgs faktors ES tirdzniecības politikā 
un konkurētspējā, īstenojot stratēģiju 
„ES 2020” un risinot ekonomikas un 
finanšu krīzes problēmas, proti, cenšoties 
samazināt bezdarbu un dalībvalstu parādus, 
vienmērīgāk sadalīt bagātības un aizstāvēt 
Eiropas sociālo modeli;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 6
Jim Higgins

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš videi draudzīgas 
ražošanas atbalstam, intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, MVU kapitāla 
nostiprināšanai, MVU starptautiskai 
darbībai, aizsargāto tirgu liberalizācijai, 
valūtu kursu stabilizācijai, juridiskai 
aizsardzībai ārvalstīs, negodīgas 
konkurences novēršanai un cīņai pret 
preču viltošanu;

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš videi draudzīgas 
ražošanas atbalstam, arodbiedrību, darba 
ņēmēju un cilvēktiesību aizsardzībai, kā 
arī veselības, drošības un sociālo 
standartu nodrošināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš videi draudzīgas 
ražošanas atbalstam, intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, MVU kapitāla 
nostiprināšanai, MVU starptautiskai 
darbībai, aizsargāto tirgu liberalizācijai, 
valūtu kursu stabilizācijai, juridiskai 
aizsardzībai ārvalstīs, negodīgas 
konkurences novēršanai un cīņai pret preču 
viltošanu;

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš videi draudzīgas 
ražošanas atbalstam, intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, MVU kapitāla nostiprināšanai
un finansējuma pieejamībai, MVU 
starptautiskai darbībai, aizsargāto tirgu 
liberalizācijai, valūtu kursu stabilizācijai, 
juridiskai aizsardzībai ārvalstīs, negodīgas 
konkurences novēršanai, cīņai pret 
konkurences kropļojumiem un preču 
viltošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš videi draudzīgas
ražošanas atbalstam, intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, MVU kapitāla 
nostiprināšanai, MVU starptautiskai 
darbībai, aizsargāto tirgu liberalizācijai, 
valūtu kursu stabilizācijai, juridiskai 
aizsardzībai ārvalstīs, negodīgas 
konkurences novēršanai un cīņai pret preču 
viltošanu;

3. uzskata, ka ES rūpniecības politikā īpaša 
uzmanība jāpievērš tādas ražošanas 
atbalstam, kura ir energoefektīva un kura 
rada zemu oglekļa emisiju, kā arī
intelektuālā īpašuma aizsardzībai, MVU 
kapitāla nostiprināšanai, MVU 
starptautiskai darbībai, aizsargāto tirgu 
liberalizācijai, valūtu kursu stabilizācijai, 
ES uzņēmumu juridiskās aizsardzības 
veicināšanai ārvalstīs, negodīgas 
konkurences novēršanai un cīņai pret preču 
viltošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Jim Higgins

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ekonomikas atveseļošana, 
ko veicinātu lēmumi, kurus ES pieņēmusi 
sadarbībā ar dalībvalstīm, radīs jaunas 
iespējas Eiropas uzņēmumiem, kurus 
aizvien biežāk aicina konkurēt globālos, 
atklātos un pārredzamos tirgos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ekonomikas atveseļošana, ko 
veicinātu lēmumi, kurus ES pieņēmusi 
sadarbībā ar dalībvalstīm, radīs jaunas 
iespējas Eiropas uzņēmumiem, kurus 
aizvien biežāk aicina konkurēt globālos, 
atklātos un pārredzamos tirgos;

4. uzskata, ka ekonomikas atveseļošana, ko 
veicinātu ES un dalībvalstu pieņemtie
lēmumi un pasaules ekonomikā 
vērojamās atveseļošanās pazīmes, radīs 
jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem, 
kurus aizvien biežāk aicina konkurēt 
globālos, atklātos un pārredzamos tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jim Higgins

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka ekonomikas un finanšu 
krīzes dēļ ir pieaudzis bezdarbs, it īpaši 
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jauniešu vidū; uzsver, ka diskusijas par 
privātā un valsts sektora darbinieku 
pensionēšanās vecuma palielināšanu 
neveicina ilgtspējīgu rūpniecības politiku, 
kurā būtu ņemtas vērā strādājošo 
intereses; 

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jim Higgins

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka starptautiskajai 
arodbiedrību kustībai ir liela nozīme, 
izstrādājot darba ņēmējiem labvēlīgu 
globalizācijas laikmeta industriālo 
politiku; atzīmē to, ka, palielinoties 
konkurencei globalizētajā pasaulē, tiek 
izdarīts spiediens uz arodbiedrību kustību; 
aicina starptautiskā līmenī ciešāk 
sadarboties ar ierindas biedru 
arodapvienību kustību un jaunajā 
dokumentā par globalizācijas laikmeta 
rūpniecības problēmām iekļaut 
arodbiedrību kustības ieteikumus, lai 
risinātu nākotnes uzdevumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jim Higgins

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atzīmē, ka aizvien pastāv risks, ka, 
pārceļot ražotnes uz valstīm, kurās ir 
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zemas algas, tiek likvidētas darba vietas; 
aicina darba ņēmēju demokrātiskā 
kontrolē nacionalizēt uzņēmumus, kuriem 
draud pārvietošana, un tādējādi novērst 
deindustrializāciju, kuras rezultātā 
palielinās bezdarbs un krītas pirktspēja; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas Savienībai ārējā 
konkurence ir ļoti svarīga un ka tās 
pamatā ir godīga vietējo un ārzemju 
ražotāju konkurence; tāpēc uzskata, ka 
jāveic pasākumi, ar kuriem nodrošinātu, 
ka Eiropas uzņēmumus neapdraud 
negodīga prakse; uzsver, ka liela nozīme 
ir efektīvai darba aizsardzības sistēmai, 
un vērš uzmanību uz to, ka vajadzības 
gadījumā jāizmanto tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti pret valstīm, kas 
neievēro starptautiskās tirdzniecības 
noteikumus vai brīvās tirdzniecības 
nolīgumus ar ES;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka sarunās par nākamajiem 
tirdzniecības nolīgumiem jāaizstāv ES 
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intereses, lai aizsargātu rūpniecību un 
nodarbinātību, kā arī prasa šādus 
nolīgumus sagatavot tā, lai tie iekļautos 
rūpniecības stratēģijā, kuras pamatā ir 
godīga konkurence; turklāt uzskata, ka 
juridiski saistošu sociālos un vides 
standartu klauzulu iekļaušanai brīvās 
tirdzniecības nolīgumos vajadzētu kļūt  
parastu praksi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Cristiana Muscardini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a turklāt uzskata , ka ES rūpniecības 
politikas pamatnostādnēs vajadzētu 
pienācīgi ņemt vērā vienotākas muitas 
pārbaudes, kas ir nozīmīgs preču 
viltošanas apkarošanas un Eiropas 
patērētāju aizsardzības līdzeklis; uzskata, 
ka rūpniecības politikai būtu arī 
jānodrošina saskaņota valstu muitas 
nodokļu iekasēšana uz ES robežām, lai 
izvairītos no atšķirībām, kā arī no 
kaitējuma importētāju interesēm un ES 
rūpniecības struktūrai.

Or. it

Grozījums Nr. 17
Cristiana Muscardini

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka ES rūpniecības politikai 
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būtu jānodrošina tirdzniecības noteikumu 
savstarpēja atbilstība, lai aizsargātu 
Eiropas uzņēmumus un tirgus 
noteikumus pret ES saimniecisko 
partneru un konkurentu darbību.

Or. it


