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Grozījums Nr. 1
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību XVII sadaļas 
173. pantu (bijušais Eiropa Kopienas 
dibināšanas līguma 157. pants), kas 
attiecas uz ES rūpniecības politiku un cita 
starpā uz Savienības rūpniecības 
konkurētspēju, 

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2009. gada 
23. septembra paziņojumu „Gatavojoties 
nākotnei — kopējas stratēģijas 
izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām 
ES”,

Or. de

Grozījums Nr. 3
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 
4. novembra paziņojumu „Izejvielu 
iniciatīva — apmierināt pamatvajadzības 
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izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā” 
(COM(2008)0699),

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas vārdā izstrādāto 
2008. gada novembra ziņojumu „Videi 
labvēlīgu novatorisku uzņēmējdarbības 
modeļu veicināšana”,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu 
rūpniecību, un šie faktori būtiski ietekmē 
rūpniecības attīstību, darbaspēku un 
nākotnes perspektīvas;

tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, padarot 
sarežģītāku tās pielāgošanu, ņemot vērā 
problēmas, ko rada globalizācijas, klimata 
un demogrāfisko pārmaiņu procesi, kā arī 
norises, kas saistītas ar pāreju uz 
zināšanām balstītu rūpniecību, un šie 
faktori būtiski ietekmē rūpniecības 
attīstību, darbaspēku un nākotnes 
perspektīvas;

Or. es
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Grozījums Nr. 6
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos 
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu 
rūpniecību, un šie faktori būtiski ietekmē 
rūpniecības attīstību, darbaspēku un 
nākotnes perspektīvas;

tā kā pasaules ekonomikas krīze ir skārusi 
Eiropas rūpniecību, vēl vairāk saasinot 
pašlaik noritošos sarežģītos globalizācijas, 
klimata pārmaiņu, resursu izsmelšanas,
demogrāfisko pārmaiņu procesus, kā arī 
norises, kas saistītas ar pāreju uz 
zināšanām balstītu rūpniecību, un šie 
faktori būtiski ietekmē rūpniecības 
attīstību, darbaspēku un nākotnes 
perspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos 
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu 
rūpniecību, un šie faktori būtiski ietekmē 
rūpniecības attīstību, darbaspēku un 
nākotnes perspektīvas;

tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos 
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām un prasmi 
balstītu rūpniecību, un šie faktori būtiski 
ietekmē rūpniecības attīstību, darbaspēku 
un nākotnes perspektīvas;

Or. el

Grozījums Nr. 8
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos 
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu 
rūpniecību, un šie faktori būtiski ietekmē 
rūpniecības attīstību, darbaspēku un 
nākotnes perspektīvas;

tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk 
saasinot pašlaik noritošos sarežģītos 
globalizācijas, klimata un demogrāfisko 
pārmaiņu procesus, kā arī norises, kas 
saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu 
rūpniecību, un šie faktori būtiski ietekmē 
rūpniecības attīstību, darba tirgu un 
nākotnes perspektīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā rūpniecības politika Eiropā var 
gūt panākumus tikai tad, ja tā ir stabili 
balstīta gan uz jaunu finanšu nozares 
sistēmu, kas veicina ieguldījumus un 
novērš spekulācijas, gan uz 
makroekonomikas politiku, kas virza ES 
fiskālo, ekonomikas un budžeta politiku 
ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības 
virzienā;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā Eiropas Savienībai, lai varētu 
pārvarēt krīzes ietekmi un šīs problēmas, 
ir vajadzīga tāda pieeja rūpniecības 
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politikai, kura apvieno konkurētspēju, 
ilgtspējību un pienācīgu darbu, kas var 
vienlaikus stimulēt ekonomiku, veicināt 
nodarbinātību, mazināt vides degradāciju 
un uzlabot dzīves kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 A.a tā kā konkrētas Eiropas rūpniecības 
nozares atrodas pastāvīgā krīzē trešo 
valstu negodīgas konkurences dēļ, it īpaši 
darba attiecību, vides un intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā Eiropas rūpniecība saskaras ar 
aizvien pieaugošo vispārējo konkurenci 
no rūpnieciski attīstīto un tādu valstu ar 
strauji augošu ekonomiku kā Ķīna, Indija 
un Brazīlija puses resursu pieejamības, 
tehnoloģisko jauninājumu, kvalificēta 
darbaspēka, kā arī mērķtiecīgas un 
vērienīgas rūpnieciskās un inovāciju 
politikas ziņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar ES stratēģiju, 
lai veicinātu, izmantotu un piesaistītu

spēcīgus cilvēkresursus un cilvēkkapitālu 
ar spēcīgu radošo potenciālu,
jaunas tehnoloģijas/procesus/risinājumus, 
kas rada vērtību,
ilgtspējīgas attīstības vajadzībām 
pielāgotu pētniecību un izstrādi,

efektīvas piegādes ķēdes kvalitatīvu preču 
un pakalpojumu ražošanai,
efektīvāk organizētas ražošanas un 
pārvaldības sistēmas
un efektīvu loģistiku un kvalitatīvu 
infrastruktūru,

jo izmaksu samazināšana nav veids, kā 
attīstīt Eiropas rūpniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
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pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

pētniecību, mācībām un izstrādi; tā kā ir 
vajadzīgas arī mūsdienīgas piegādes 
ķēdes, lielāka efektivitāte, spēcīgi 
cilvēkresursi, piemēram, aktīvi iesaistot 
darba ņēmējus inovāciju un tehnoloģiju 
izstrādē, pievēršoties novatoriskiem labas 
loģistikas un infrastruktūras avotiem, jo 
izmaksu samazināšana nav veids, kā attīstīt 
Eiropas rūpniecību;

Or. da

Grozījums Nr. 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt 
Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem un loģistiku un 
infrastruktūru, kas palīdz nostiprināt 
iekšējo tirgu;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
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un infrastruktūru, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

un infrastruktūru, jo globālā konkurētspēja 
visu rūpniecības nozaru un 
tautsaimniecības sektoru vispārējo 
izmaksu izteiksmē ir veids, kā attīstīt 
Eiropas rūpniecību;

Or. pl

Grozījums Nr. 17
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru un nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm, 
jo izmaksu samazināšana nav veids, kā 
attīstīt Eiropas rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru un nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
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tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm, 
jo izmaksu samazināšana nav veids, kā 
attīstīt Eiropas rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru un vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem tirdzniecības 
attiecībās ar trešām valstīm, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, infrastruktūras 
uzlabošanu un attīstību vietās, kur tāda 
nepastāv, jo izmaksu samazināšana nav 
veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem un kvalificētiem 
cilvēkresursiem, labu loģistiku un 
infrastruktūru, kā arī rentabliem un 
ilgtspējīgiem transporta veidiem, jo 
izmaksu samazināšana nav veids, kā attīstīt 
Eiropas rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt 
Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem un loģistiku un 
infrastruktūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē saglabāšana prasa novatoriskas
tehnoloģijas/procesus/risinājumus, 
pētniecību un izstrādi, automatizētākas
piegādes ķēdes, lielāku resursu efektivitāti, 
kvalificētus cilvēkresursus, „viedāku”
loģistiku un infrastruktūru, jo izmaksu 
samazināšana nav veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Β. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti un 
mazāku oglekļa emisiju apjomu, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā ilgtspējīgi attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
vien nav veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju 
pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, 
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pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

pētniecību un izstrādi, mūsdienīgām 
piegādes ķēdēm, lielāku efektivitāti, 
spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku 
un infrastruktūru, jo izmaksu samazināšana 
nav vienīgais veids, kā attīstīt Eiropas 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā Eiropas rūpniecības vadošo 
pozīciju pasaulē aizvien vairāk apdraud 
valstu ar strauji augošu ekonomiku 
rūpnieciskais pamats, kas arvien 
paplašinās, un tādi galvenie konkurenti 
kā ASV, Japāna un Ķīna īsteno stingru 
un aktīvu rūpniecības politiku, kuru 
atbalsta ar ievērojamiem ieguldījumiem 
modernākajos izstrādājumos un 
pakalpojumos, un tādējādi ir ļoti svarīgi 
saglabāt un attīstīt Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju, saglabāt tās vadošo nozīmi 
ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanā Eiropā;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 
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draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un tā kā patēriņu var 
gudri izmantot par labu Eiropas 
rūpniecībai, tās konkurētspējas un 
pasaules līderpozīcijas nodrošināšanai;

draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem; tā kā Eiropas 
rūpniecība, tās konkurētspēja un pasaules 
līderpozīcijas ir daļēji atkarīgas no tādu 
produktu ražošanas, kas atbilst pircēju 
prasībām un vēlmēm, un no spējas precīzi 
paredzēt attīstību šajā jomā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un 
līdzsvarotu regulējumu un tirgus 
stimulāciju, kā arī pasaules mēroga virzību 
uz videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem 
ražošanas un izplatīšanas veidiem, un tā kā
patēriņu var gudri izmantot par labu
Eiropas rūpniecībai, tās konkurētspējas 
un pasaules līderpozīcijas 
nodrošināšanai;

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar piemērotu pamatnosacījumu 
apvienojumu, kā arī gudru un mērķtiecīgu
regulējumu un tirgus stimulāciju, atbalstot
pasaules mēroga virzību uz videi 
draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un stimulējot 
saprātīgāku un ilgtspējīgāku patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 
draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un tā kā patēriņu var 
gudri izmantot par labu Eiropas 

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 
draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un tā kā atklātībai 
jābūt galvenajam faktoram tās 
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rūpniecībai, tās konkurētspējas un pasaules 
līderpozīcijas nodrošināšanai;

konkurētspējas un pasaules līderpozīciju 
nodrošināšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 
draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un tā kā patēriņu var 
gudri izmantot par labu Eiropas 
rūpniecībai, tās konkurētspējas un pasaules 
līderpozīcijas nodrošināšanai;

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī 
pasaules mēroga virzību uz videi 
draudzīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, un tā kā patēriņu var 
gudri izmantot par labu Eiropas 
rūpniecībai, tās konkurētspējas un pasaules 
līderpozīcijas nodrošināšanai, tādējādi ir 
būtiski izmantot eksporta potenciālu, kas 
rodas jaunajās rūpnieciski attīstītajās 
valstīs;

Or. da

Grozījums Nr. 33
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un 
līdzsvarotu regulējumu un tirgus 
stimulāciju, kā arī pasaules mēroga 
virzību uz videi draudzīgiem un 
ilgtspējīgiem ražošanas un izplatīšanas 
veidiem, un tā kā patēriņu var gudri 
izmantot par labu Eiropas rūpniecībai, tās 
konkurētspējas un pasaules līderpozīcijas 
nodrošināšanai;

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams 
uzturēt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un sekojot pasaules mēroga 
virzībai uz videi draudzīgiem un 
ilgtspējīgiem ražošanas un izplatīšanas 
veidiem, un tā kā valsts patēriņu var gudri 
izmantot par labu Eiropas rūpniecībai, tās 
konkurētspējas un pasaules līderpozīcijas 
nodrošināšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā vispārējā atbalsta politika 
attiecībā uz ieguldījumu rūpniecībā un 
pakalpojumu nozarēs ir jāizvirza par ES 
makroekonomikas prioritāti, ja 
ieguldījumi (it īpaši jaudas palielināšanā 
pretstatā produktivitātei) ir pirmais no 
samazināmajiem izdevumu veidiem; tā kā 
dalībvalstīm, ES, reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm ir pašām 
jānosaka valsts ieguldījumu mērķi 
(piemēram, cik lielai jābūt izdevumos 
ietvertajai kopējo valsts sektora izdevumu 
daļai) un taupības plāni; 

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā vērienīgās ES rūpniecības 
politikas pamatā jābūt spēcīgam iekšējam 
tirgum, gan ES robežās, gan ārpus tām; tā 
kā visiem rūpniecības politikas 
instrumentiem (piemēram, P&A politika, 
reģionālā politika, konkurences politika, 
regulējuma konverģence un tirdzniecības 
politika) šajā saistībā jābūt 
piemērojamiem, saskaroties ar 
globalizācijas izaicinājumiem un 
iespējām; 
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Or. fr

Grozījums Nr. 36
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā deindustrializācija Eiropā ir 
vispāratzīts fakts, kas apdraud mūsu 
stāvokli tehnoloģiju un ekonomikas jomā, 
ņemot vērā pastiprināto globalizāciju un 
spēcīgo konkurenci ar valstīm, kas strauji 
attīstās;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā ir krasi jāsamazina birokrātijas 
slogs uzņēmumiem un jāvienkāršo 
likumdošanas un normatīvā vide atbilstīgi 
labākas tiesību aktu izstrādes principiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā jaunais patēriņa modelis, kura 
pamatā ir tirgus, it īpaši vietējā tirgus, 
prasībām atbilstīgi novatoriski risinājumi, 
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ir būtisks;

Or. pl

Grozījums Nr. 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā šķēršļu atcelšana iekšējā tirgū 
un ES robežu atvēršana ir labākais veids 
kā izveidot plaukstošu un konkurētspējīgu 
Eiropas rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pasaulē pastāvīgi palielinās 
pieprasījums pēc izejvielām un resursiem, 
izraisot bažas par iespējamiem piegāžu 
traucējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā ES ir zaudējusi tirgus daļu, 
neņemot vērā dažu dalībvalstu sniegumu; 
tā kā ES pārstāvniecība progresīvo 
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tehnoloģiju nozarē ir nepietiekama, it 
īpaši attiecībā uz NICT (13 % no 
pievienotās vērtības ASV pret 5 % ES); tā 
kā mazinās ES ražošanas nozares 
produktivitāte;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā nozare veido būtisku ES 
tautsaimniecības daļu, proti, 37 % no 
Eiropas Savienības IKP (kopā ar 
saistītiem pakalpojumiem), 80 % no 
izdevumiem P&A jomā un 75 % eksporta 
apjoma;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā saskaņā ar Vācijas statistikas 
biroja datiem līdz 45 % no ražošanas 
vienības izmaksām veido materiālu 
izmaksas, un tā kā saprātīga izejvielu 
izmantošana un lietderīga enerģijas 
izmantošana tādējādi ir ļoti svarīga 
Eiropas rūpniecībai;

Or. nl
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Grozījums Nr. 44
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b ņemot vērā pašreiz notiekošo 
ražošanas nozaru pārvietošanu ārpus 
Eiropas Savienības, galvenokārt uz 
Tālajiem Austrumiem, kas palielina 
bezdarbu Eiropā;

Or. pl

Grozījums Nr. 45
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c tā kā ražošanas nozare ir galvenais 
ražīguma pieauguma avots gan pašā 
nozarē, gan pārējās tautsaimniecības 
nozarēs, un tā kā inovācijas rūpniecības 
jomā ir viens no galvenajiem jaunu 
pakalpojumu attīstības un tādējādi arī 
ilgtermiņa izaugsmes rādītājiem, it īpaši 
ņemot vērā ES demogrāfiskās tendences; 

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c tā kā ES tradicionālās nozares ir 
svarīgas, un tā kā to pieredze ir jāizmanto 
lietderīgi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 47
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
C.d apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.d tā kā mūsu starptautiskie konkurenti, 
piemēram, ASV un Āzijas valstis, ir 
pieņēmušas aktīvu rūpniecības politiku, 
kuras pamatā ir liela apjoma ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā galvenajās 
nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. norāda uz to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā; 
mudina Komisiju īstenot tādus atbilstīgus 
pasākumus un atbalsta veidus attiecībā uz 
dalībvalstīm, kas veicinātu aktīvu 
rūpniecības politiku dalībvalstu ražošanas 
ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai, kā 
vitālu stimulu no pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības, taisnīgu algu un Eiropas 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
viedokļa; 

Or. pt
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Grozījums Nr. 49
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020”
un paziņojumā par integrētu ES 
rūpniecības politiku Komisija beidzot 
atzīst, cik svarīga ir aktīva rūpniecības 
politika, it īpaši attiecībā uz ražošanas 
nozari, ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā un apņemas īstenot 
integrētu rūpniecības politiku, kuras 
pamatā ir sociālās tirgus ekonomikas 
princips;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā 
„Eiropa 2020” un paziņojumā par 
integrētu ES rūpniecības politiku 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
ražošanas nozare ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā un apņemas īstenot 
integrētu rūpniecības politiku, kuras 
pamatā ir sociālās tirgus ekonomikas 
princips;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā 
„Eiropa 2020” un paziņojumā par 
integrētu ES rūpniecības politiku 
Komisija atzīst, cik svarīga ir ES 
rūpniecības nozare ilgtspējīgai izaugsmei 
un nodarbinātībai Eiropā un apņemas 
īstenot integrētu rūpniecības politiku, 
kuras pamatā ir sociālās tirgus 
ekonomikas princips;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā 
„Eiropa 2020” un paziņojumā par 
integrētu ES rūpniecības politiku 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
rūpniecība ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā 
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Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

„Eiropa 2020” un paziņojumā par 
integrētu ES rūpniecības politiku 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
rūpniecība ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” 
Komisija beidzot atzīst, cik svarīgs ir labs 
rūpniecības pamats un cik svarīga ir 
aktīva rūpniecības politika ilgtspējīgai 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Aktīva rūpniecības politika nozīmē 
atbalstu no dalībvalstu budžetiem gan 
novatoriskiem rūpnieciskiem 
risinājumiem, gan svarīgām izejvielu 
nozarēm ar ilgu atmaksāšanās periodu, 
tostarp enerģētikas nozarei, no kā 
atkarīgas ražošanas nozares ar īsu 
atmaksāšanās periodu; aktīvai 
rūpniecības politikai jāpalielina nodokļu 
ieņēmumi dalībvalstu budžetos;

Or. pl
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Grozījums Nr. 56
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Atzīst Komisijas ierosināto 
priekšlikumu par integrētu rūpniecības 
politiku un norāda, ka tā vērsta uz ES 
rūpniecības konkurētspējas atjaunošanu; 
šajā saistībā uzsver, ka, ņemot vērā 
globālās problēmas, ja Eiropa plāno 
saglabāt konkurētspēju nākotnē, ir 
būtiski, lai Eiropas rūpniecības 
atjaunošanas pamatā būtu 
energoefektivitāte un resursu lietderīga 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzskata, ka par Eiropas rūpniecības 
politikas galveno mērķi jāizvirza aktīva 
darba vietu radīšana un pilnīga 
nodarbinātība, īstenojot aktīvu 
rūpniecības politiku un stiprinot Eiropas 
konkurētspēju, tādējādi radot videi 
nekaitīgu Eiropas ekonomiku, kas ir 
spējīga konkurēt pasaulē un kuras 
pamatā ir racionāla resursu izmantošana;

Or. sv
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Grozījums Nr. 58
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver to, ka dažādajiem Komisijas 
ierosinātajiem pasākumiem jāpaliek 
pieejamiem patērētājiem, it īpaši laikā, 
kad Eiropas tautsaimniecība, galvenokārt 
jaunajās dalībvalstīs, joprojām atgūstas 
no nopietnākās krīzes, kāda nav 
pieredzēta gadu desmitiem;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver, ka ražošanas nozare Eiropas 
tautsaimniecībā ir nozīmīga kā galvenais 
ilgtermiņa ekonomikas izaugsmes avots;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver Eiropas ražošanas nozīmi 
Eiropas tautsaimniecības pamatu 
nostiprināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver Eiropas ražošanas nozīmi 
Eiropas tautsaimniecības pamatu 
nostiprināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver Eiropas ražošanas nozīmi 
Eiropas tautsaimniecības pamatu 
nostiprināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver Eiropas ražošanas nozīmi 
Eiropas tautsaimniecības pamatu 
nostiprināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Uzsver Eiropas ražošanas nozīmi 
Eiropas tautsaimniecības pamatu 
nostiprināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b Uzsver, ka saskaņā ar 
Johannesburgas 2002. gada konferenci 
ilgtspējīgai attīstībai jābūt balstītai uz trīs 
pīlāriem: ekonomikas, sociālo un vides 
jomu; lai radītu konkurētspējīgāko 
ekonomiku, ir jāpastiprina rūpniecības 
politika, panākot šo faktoru līdzsvarotu 
kombināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt vērienīgu, ekoloģiski efektīvu un 
videi nekaitīgu ES rūpniecības stratēģiju, 
lai ES teritorijā atjaunotu ražošanas 
potenciālu un Eiropas Savienībā radītu 
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labi apmaksātas darba vietas kvalificētiem 
darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un 
sniegti orientieri, piemēram, 
energoefektivitātei un resursu efektīvai 
izmantošanai, lai tādējādi radītu stabilitāti, 
konkurētspēju un līdz ar to arī jaunas 
darbavietas Eiropas rūpniecībā;

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
konkurētspēja un nozares ilgtspējība, lai 
tādējādi radītu izaugsmi, nodarbinātību un 
līdz ar to arī labklājību Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un 
sniegti orientieri, piemēram, 
energoefektivitātei un resursu efektīvai 
izmantošanai, lai tādējādi radītu stabilitāti, 

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
konkurētspēja un nozares ilgtspējība, lai 
tādējādi radītu izaugsmi, nodarbinātību un 
līdz ar to arī labklājību Eiropā;
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konkurētspēju un līdz ar to arī jaunas 
darbavietas Eiropas rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei 
un resursu efektīvai izmantošanai, lai 
tādējādi radītu stabilitāti, konkurētspēju un 
līdz ar to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

2. uzsver, ka ir vajadzīga regulatīvo 
noteikumu ilgtermiņa paredzamība un 
stabilitāte, kas nozarei ir būtiska 
investīciju plānošanā; tāpēc aicina 
Komisiju kopā ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi izstrādāt mērķus Eiropas 
rūpniecībai 2020. gadā, kuros tiktu ņemta 
vērā ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un 
sniegti orientieri, nodrošinot stabilu 
sistēmu, lai tādējādi radītu stabilitāti, 
konkurētspēju un līdz ar to arī jaunas 
darbavietas Eiropas rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, it īpaši 
veicinot atjaunojamos energoresursus un 
energoefektivitāti, lai tādējādi radītu 
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rūpniecībā; lielāku stabilitāti un konkurētspēju, 
tādējādi radot jaunas darbavietas, it īpaši 
videi nekaitīgas darbavietas, Eiropas 
rūpniecībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei 
un resursu efektīvai izmantošanai, lai 
tādējādi radītu stabilitāti, konkurētspēju un 
līdz ar to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus 
Eiropas rūpniecībai 2020. gadā, kuros tiktu 
ņemta vērā ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, mērķi un standarti 
energoefektivitātei un resursu efektīvai 
izmantošanai, radot stabilitāti, 
konkurētspēju un līdz ar to arī jaunas 
darbavietas Eiropas rūpniecībā; šajā 
saistībā pauž nožēlu par reālu 
priekšlikumu trūkumu Komisijas 
paziņojumā par integrētu rūpniecības 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi sagatavot tādu 
integrētu stratēģiju rūpnieciskās darbības 
veicināšanai, kurā tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un
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orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

Or. es

Grozījums Nr. 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā; mudina Komisiju visās 
Kopienas politikas jomās, it īpaši 
tirdzniecības un monetārajā politikā, ņemt 
vērā minētos orientierus Eiropas 
rūpniecības aizsardzībai un īstenot tādus 
pasākumus un atbalsta veidus attiecībā uz 
dalībvalstīm, kas nodrošinās ilgtspējīgu 
rūpniecības attīstību; 

Or. pt

Grozījums Nr. 74
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
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Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei 
un resursu efektīvai izmantošanai, lai 
tādējādi radītu stabilitāti, konkurētspēju un 
līdz ar to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, attiecībā uz enerģijas
un resursu lietderīgu un efektīvu 
izmantošanu, lai tādējādi radītu stabilitāti, 
konkurētspēju un līdz ar to arī jaunas 
darbavietas Eiropas rūpniecībā;

Or. nl

Grozījums Nr. 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus un, ja iespējams, arī 
kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt 
kvalitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 
2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti 
orientieri, piemēram, energoefektivitātei un
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi 
radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar 
to arī jaunas darbavietas Eiropas 
rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojuma 
9. punktā salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
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Komisijas apsvērumiem mazāks uzsvars 
likts uz konkrētiem mērķiem, noteiktiem 
rādītājiem un mērķu pārskatīšanu un ka 
tie nav iekļauti vispārīgajos apsvērumos 
par stratēģiju „ES 2020”;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai saistībā ar izmaiņām ES 
līgumos, kas šobrīd tiek izskatīti, Eiropas 
Centrālās bankas mērķu starpā 
nodarbinātībai tiek piešķirta tikpat liela 
nozīme kā inflācijas apkarošanai; 

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Uzsver, ka ES rūpniecības politikas 
pamatā jābūt sociālai tirgus ekonomikai; 
norāda, ka par tās mērķi būtu jāizvirza 
darījumu izmaksu un administratīvā sloga 
samazināšana, lai veicinātu 
konkurētspējīgu un ilgtspējīgu rūpniecību 
Eiropā;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Uzsver, ka attīstība nevar notikt bez 
stabilas un spēcīgas rūpniecības bāzes; 
atzīst, ka attīstība var sekmēt darba vietu 
radīšanu un pilsoņu dzīves līmeņa 
saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina valsts varas iestādes samazināt 
birokrātiju, novērst formalitāšu 
dublēšanos un palielināt pārredzamību 
attiecībā uz termiņu tiesvedības 
atrisināšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 81
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
2.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Uzsver, ka tas būs iespējams tikai ar 
rūpniecību, kuras pamatā ir zināšanas un 
spēcīga rūpnieciskā bāze;

Or. de
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Grozījums Nr. 82
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas 
un pasākumi Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī;

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas 
un pasākumi Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī; un ja to sekmē savstarpēji izdevīga 
sadarbība ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas 
un pasākumi Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī;

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru 
iniciatīvas, kuru pamatā ir objektīvi 
ekonomiski argumenti, un pasākumi 
Eiropas, valstu un reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
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īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas 
un pasākumi Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī;

īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas 
un pasākumi Eiropas, valstu, reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir horizontālas un nozaru
iniciatīvas un pasākumi Eiropas, valstu un 
reģionālā līmenī;

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek 
īstenota integrēta starpnozaru pieeja, kuras 
pamatā ir nozaru un horizontālas 
iniciatīvas, kas vērstas uz tādu kopīgu 
jautājumu risināšanu, kuri būtiski 
ietekmē vairākas nozares Eiropas, valstu 
un reģionālā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, cik nozīmīgas Eiropas 
rūpniecības izmaksu struktūrā ir tādas 
nozares kā enerģētika un transports; 
uzskata, ka arī turpmāk jāuzlabo šo 
nozaru konkurētspēja, izmantojot 
privatizāciju; paturot to prātā, ir 
pārliecināts, ka ir jāierobežo valsts 
finansējums uzņēmumiem, kas darbojas 
liberalizētā tirgū, un jāveic pasākumi, lai 
attiecinātu pakalpojumu sniegšanas 
brīvību uz visiem transporta veidiem;
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Or. es

Grozījums Nr. 87
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka makroekonomikas 
pamatnosacījumi Eiropas rūpniecības 
uzplaukumam ir jāievieš, ņemot vērā 
resursu trūkumu un izsmelšanu; šajā 
saistībā par mērķi jāizvirza ne vien 
pašreizējās konkurētspējas veicināšana, 
bet galvenokārt nākotnes konkurētspējas 
nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ES rūpniecības politikai 
jābūt pamatotai arī uz praktiskiem 
projektiem, kas dos reālas priekšrocības 
Eiropas uzņēmumiem un pilsoņiem, 
piemēram, GMES, Galileo un ITER;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ES rūpniecības stratēģijā 
jānosaka stratēģiskās jomas 
ieguldījumiem, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis atspoguļot šīs prioritātes 
nākamajā finanšu plānā, gada budžetā un 
ES politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a Uzsver to, ka dažādajiem Komisijas 
ierosinātajiem pasākumiem jāpaliek 
pieejamiem patērētājiem, it īpaši laikā, 
kad Eiropas tautsaimniecība joprojām 
atgūstas no nopietnākās krīzes, kāda nav 
pieredzēta gadu desmitiem;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a Uzsver to, ka dažādajiem Komisijas 
ierosinātajiem pasākumiem jāpaliek 
pieejamiem patērētājiem, it īpaši laikā, 
kad Eiropas tautsaimniecība joprojām 
atgūstas no nopietnākās krīzes, kāda nav 
pieredzēta gadu desmitiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ir svarīgi pieņemt 
integrētu rūpniecības politiku, saskaņā ar 
kuru Eiropas iniciatīvas visās jomās 
papildina vispārējos attīstības mērķus un 
nav tiem pretrunā;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina Komisiju pasteidzināt ES 
vienotā tirgus izveides pabeigšanu, jo tas 
ir priekšnosacījums konkurētspējīgai 
rūpniecībai un inovācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka godīga konkurence un 
atvērts tirgus ir būtiski priekšnosacījumi, 
lai rastos jaunas un dinamiskas 
rūpniecības nozares;

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b ir pārliecināts, ka attiecībā uz 
ieguldījumiem pārstrukturēšanā un jaunu 
rūpniecības nozaru izveidē būtiska nozīme 
būs ne vien valsts sektoram, bet arī 
privātajam sektoram, nodrošinot gan 
darba vietu radīšanu, gan pāreju uz zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku, kuras pamatā 
ir racionāla resursu izmantošana; 
uzskata, ka tādēļ ir svarīgi izveidot pareizu 
sistēmu šo privāto ieguldījumu 
veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.c pants (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c šajā saistībā uzskata, ka strukturālās
pārmaiņas nacionālajās un 
starptautiskajās finanšu un fiskālajās 
sistēmās, tostarp, piemēram, nodokļu 
politikas novirzīšanā no darbaspēka uz 
resursiem, ārējo izmaksu internalizācijā, 
ir būtiskas tādas ekonomikas sistēmas 
radīšanai, kurā var veicināt privātā un 
valsts sektora ieguldījumus, un ilgtspējīga 
rūpniecības politika var sasniegt savus 
mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; uzsver, ka jauna integrēta 
pieeja prasa ļoti efektīvu sadarbību 
Komisijā, un šajā saistībā aicina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; turklāt aicina Komisiju 
ietekmes novērtējuma procesā vairāk 
pievērsties konkurētspējas aspektiem 
(Konkurētspējas nodrošināšana) un pēc 
iespējas ātrāk īstenot šo būtisko lietpratīgā 
regulējuma daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu konkurētspējas darba 
grupu, ietverot gan rūpniecības, gan 
inovāciju politiku, izvērtējot visas politikas 
iniciatīvas un nodrošinot nozares 
konkurētspēju visās Komisijas iniciatīvās 
— lietpratīgs regulējums, ex-ante un ex-
post ietekmes novērtējums un 
starptautisko kritēriju noteikšana ir 
prakse, kas turpmāk visiem Komisijas 
ģenerāldirektorātiem ir jāpilnveido un 
jāpiemēro;
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; turklāt aicina Komisiju 
ietekmes novērtējuma procesā vairāk 
pievērsties konkurētspējas aspektiem 
(Konkurētspējas nodrošināšana), kā arī 
veikt tiesību aktu kopējās ietekmes ex post
novērtējumu un pēc iespējas ātrāk īstenot 
šo būtisko lietpratīgā regulējuma daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; turklāt aicina Komisiju 
ietekmes novērtējuma procesā vairāk 
pievērsties konkurētspējas aspektiem 
(Konkurētspējas nodrošināšana) un pēc 
iespējas ātrāk īstenot šo būtisko lietpratīgā 
regulējuma daļu;
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; turklāt aicina Komisiju 
ietekmes novērtējuma procesā pievērsties 
arī konkurētspējas aspektiem 
(Konkurētspējas nodrošināšana) un 
īstenot šo būtisko lietpratīgā regulējuma 
daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu, kas ir atbildīga par ES 
rūpniecības stāvokļa analīzi, pamatojoties 
uz tās apkopotajiem datiem, un noteikt
nozares, kurās pašlaik notiek izaugsme, 
un nozares, kurās nākotnē iespējama 
izaugsme, ko var konstatēt, pamatojoties 
uz norisēm mūsu sabiedrībā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 103
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu; šīs darba grupas uzdevums 
būs regulāri izvērtēt progresu ES 
rūpniecības politikas iniciatīvu jomā, 
veicināt saskaņotību ar pārējiem šīs 
politikas atšķirīgajiem elementiem un 
noteikt turpmāk risināmās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu, kas ņemtu vērā rūpnieciskās 
ražošanas atšķirības dalībvalstīs un 
sniegtā ieguldījuma veidu, lai attīstītu 
valsts, reģionālo un vietējo ražošanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 105
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu, kas ir atbildīga par agrīnās 
brīdināšanas nodrošināšanu, uzraudzības 
pasākumiem un priekšlikumu 
ierosināšanu un kurai piešķirts atbilstīgs 
budžets;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un mudina Komisiju veikt 
reorganizāciju un pārstrukturēšanu, lai 
nodrošinātu politikas saskaņotību;

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, dažādo Komisijas politikas 
virzienu saskaņotība, un tāpēc mudina 
Komisiju izveidot pastāvīgu rūpniecības 
politikas darba grupu;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju 
izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas 
darba grupu;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai 
nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, dažādo Komisijas politikas 
virzienu saskaņotība, un tāpēc mudina 
Komisiju izveidot pastāvīgu rūpniecības 
politikas darba grupu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka Eiropas Savienība varētu 
izveidot konkurētspējīgāko rūpniecību 
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pasaulē, cita starpā
izmantojot jaunus kvalitātes un 
efektivitātes standartus,
saīsinot laiku jauno produktu nonākšanai 
tirgū, panākot to ar modernizētu IKT 
analītisku, projektēšanas, ražošanas un 
uzturēšanas instrumentu, metožu un 
procesu palīdzību;
veicinot MVU un aprīkojuma nozares 
attīstību piegādes ķēdē,
apņēmīgi cenšoties izlīdzināt sinerģiju 
starp civilo un militāro pētniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a konsekventi atbalsta Komisijas 
paziņojuma 3. punktā ierosināto iniciatīvu 
analizēt rūpniecības politikas ietekmi uz 
turpmākajiem tiesību aktiem un novērtēt 
šo tiesību aktu īstenošanu un uzsver, ka ir 
jāiesaista sociālie partneri un jāpanāk pēc 
iespējas lielāka pārredzamība;

Or. de

Grozījums Nr. 112
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju visos tās veiktajos 
ietekmes pētījumos, īpaši tajos, kas veikti 
pirms regulas vai direktīvas priekšlikuma 
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iesniegšanas, ņemt vērā uzņēmumu 
konkurētspējas jautājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot apsekošanu un
izvērtēšanu;

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga ES 
rūpniecības politika būs iedarbīga tikai tad, 
ja tā tiks īstenota ciešā saskaņā ar 
dalībvalstu rūpniecības politiku, un tādēļ 
aicina Komisiju 2011. gadā īstenot saskaņā 
ar Lisabonas līgumu (173. panta 2. punkts) 
iespējamās iniciatīvas, nosakot 
pamatnostādnes un rādītājus un 
priekšlikumus, lai atbalstītu noteikumus 
attiecībā uz godīgu konkurenci ES 
vienotajā tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 114
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot apsekošanu un
izvērtēšanu;

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot apsekošanu, izvērtēšanu 
un izplatot iespējami labākās tehnoloģijas 
un praksi;
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot apsekošanu un 
izvērtēšanu;

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot dalībvalstu rūpniecības 
politikas apsekošanu un izvērtēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus un veicot apsekošanu un 
izvērtēšanu;

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības 
politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks 
īstenota ciešā saskaņā ar dalībvalstu 
politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. 
gadā īstenot saskaņā ar Lisabonas līgumu 
(173. panta 2. punkts) iespējamās 
iniciatīvas, nosakot pamatnostādnes un 
rādītājus, apmainoties ar paraugpraksi un 
veicot apsekošanu un izvērtēšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 117
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju kopā ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi izstrādāt jaunu 
sistēmu, kas ļautu dažādu dalībvalstu 
uzņēmumiem un mudinātu tos efektīvāk 
strādāt kopā, lai noteiktu un sasniegtu 
savas rūpniecības prioritātes; uzskata, ka 
tas stiprinās Eiropā ražoto produktu 
konkurētspēju un uzlabos reaģēšanu uz 
mainīgajiem globālā tirgus nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru un Reģionu komitejas reģionālo 
un vietējo iestāžu pārstāvju iesaistes; 
aicina Komisiju visās jomās un pasākumos 
stingri ievērot partnerības principu; tas 
nozīmē arī iespējamās attīstības pastāvīgu 
kopīgu paredzēšanu un novērtēšanu, un 
līdz ar to arī 
stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 119
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru, MVU pārstāvju un pilsoniskās 
sabiedrības iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu iesaistes; aicina 
Komisiju visās jomās un pasākumos stingri 
ievērot partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, tostarp sociālo 
partneru, iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo 
partneru iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi 
no visu ieinteresēto pušu, tostarp sociālo 
partneru, iesaistes; aicina Komisiju visās 
jomās un pasākumos stingri ievērot 
partnerības principu; tas nozīmē arī 
iespējamās attīstības pastāvīgu kopīgu 
paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to 
arī stratēģiju/pasākumu/programmu 
pārskatīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka pašreizējo rūpniecības 
politiku ES lielākoties nosaka 
starptautisko korporāciju vajadzības 
(peļņa), nevis Savienības intereses;

Or. pl

Grozījums Nr. 124
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b norāda, ka rūpniecības politika ir lielā 
mērā atkarīga no ES rūpniecības 
aizsardzības pret negodīgu konkurenci no 
trešo valstu puses;

Or. pl

Grozījums Nr. 125
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa Komisijai steidzami izstrādāt 
precīzu īstenošanas uzraudzības grafiku un 
iesniegt ikgadēju progresa ziņojumu;

7. prasa Komisijai steidzami izstrādāt 
precīzu šīs stratēģijas īstenošanas 
uzraudzības grafiku un iesniegt ikgadēju 
progresa ziņojumu; turklāt uzskata, ka 
Komisijai katru gadu atkārtoti jāizvērtē šo 
vadlīniju un iniciatīvu efektivitāte, lai 
noteiktu jebkādas problēmas, kas radušās 
to īstenošanas laikā, un izvirzītu papildu 
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mērķus nolūkā nodrošināt, lai ES 
rūpniecības politika vienmēr atrastos 
progresa avangardā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Finansējums
7.a aicina piešķirt vērienīgu finansējumu 
rūpniecības politikai un infrastruktūras 
objektiem (it īpaši pētniecības, 
enerģētikas, telekomunikāciju un 
transporta (TEN) infrastruktūrai) —
„sabiedriskajiem pakalpojumiem”, kas 
veido uzņēmējdarbības vidi; šajā saistībā 
uzskata, ka ir svarīgi izsniegt obligācijas 
(eiroobligācijas vai projektu obligācijas), 
lai dotu iespēju Savienībai finansēt 
inovācijas, infrastruktūru un rūpniecības 
nozaru atjaunošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda, ka internacionalizācija ir 
galvenais uzņēmumu konkurētspējas 
faktors, un tāpēc aicina Komisiju 
palielināt centienus veicināt zināšanas, 
kas pēc iespējas vairāk iegūtas par
uzņēmējdarbības atbalsta tīkliem, lai tās 
varētu izmantot uzņēmumi, kas atrodas 
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internacionalizācijas procesā;

Or. es

Grozījums Nr. 128
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atbalsta nepieciešamību veicināt 
uzņēmumiem labvēlīgu vidi, lai īstenotu 
lietpratīga regulējuma principus, un 
aicina papildus uzsvērt konkurētspējas 
nodrošināšanu, pārbaudot Eiropas 
likumdošanas iniciatīvu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka brīvai tirdzniecībai ir 
izšķiroša nozīme Eiropas rūpniecības 
attīstībā;

Or. sv

Grozījums Nr. 130
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzsver, ka Eiropas struktūras un 
infrastruktūra ar mērķi apvienot resursus 
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un avotus varētu radīt Eiropas 
rūpniecības modeli, kas spētu konkurēt 
pasaules tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka inovācijas ir rūpniecības 
politikas attīstības galvenais avots, un ka 
visām iniciatīvām inovāciju atbalstam 
vajadzētu:

8. uzsver, ka inovācijas ir rūpniecības 
politikas attīstības un izaugsmes galvenais 
avots, un ka visām iniciatīvām inovāciju 
atbalstam vajadzētu:

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem, pakalpojumiem, 
procesiem, organizācijām, kvalitāti un
vadību;

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz
izstrādājumiem, pakalpojumiem, 
procesiem, organizācijām, kvalitāti,
vadību, izplatīšanu un aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 1. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem, pakalpojumiem, 
procesiem, organizācijām, kvalitāti un 
vadību;

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem un ražošanas sistēmām, 
pakalpojumiem, procesiem, organizācijām, 
kvalitāti un vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem, pakalpojumiem, 
procesiem, organizācijām, kvalitāti un 
vadību;

būt vērstām uz inovāciju visaptverošu 
definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem, pakalpojumiem, 
apmācību, procesiem, organizācijām, 
kvalitāti un vadību;

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemt vērā trešajās valstīs īstenoto politiku 
un veikt atbilstošas korekcijas atsevišķās 
mūsu iekšpolitikas jomās, piemēram, 
tajās, kas regulē valsts atbalstu 
pētniecībai, attīstībai un inovācijām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būt atbilstīgiem tirgus prasībām,

Or. en

Grozījums Nr. 137
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemt vērā visu procesa un pievienotās 
vērtības radīšanas ķēdi;

it īpaši ņemt vērā visu procesa un 
pievienotās vērtības radīšanas ķēdi, 
nodrošinot atbalstu līdz posmam pirms 
produkta laišanas tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemt vērā visu procesa un pievienotās 
vērtības radīšanas ķēdi;

ņemt vērā produktu un pakalpojumu 
izstrādi, ražošanu un sastāvu visā procesa 
un pievienotās vērtības radīšanas ķēdē;

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

attiekties ne tikai uz produktu, bet arī uz 
vajadzībām un izmantošanu, lai izstrāde 
būtu vairāk integrēta un ražošana —
mērķtiecīgāka, ņemot vērā reālas 
priekšrocības patērētājiem, uzņēmumiem 
un sabiedrībai kopumā;

būt neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

attiekties ne tikai uz produktu, bet arī uz 
vajadzībām un izmantošanu, lai izstrāde 
būtu vairāk integrēta un ražošana —
mērķtiecīgāka, ņemot vērā reālas 
priekšrocības patērētājiem, uzņēmumiem 
un sabiedrībai kopumā;

būt neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

attiekties ne tikai uz produktu, bet arī uz attiekties ne tikai uz produktu, bet arī uz 
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vajadzībām un izmantošanu, lai izstrāde 
būtu vairāk integrēta un ražošana —
mērķtiecīgāka, ņemot vērā reālas 
priekšrocības patērētājiem, uzņēmumiem 
un sabiedrībai kopumā;

vajadzībām un izmantošanu un saistītiem 
pakalpojumiem, lai izstrāde būtu vairāk 
integrēta un ražošana — ilgtspējīgāka un 
mērķtiecīgāka, ņemot vērā reālas 
priekšrocības patērētājiem, uzņēmumiem 
un sabiedrībai kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vispirms par mērķi izvirzīt labvēlīgas vides 
nodrošināšanu uzņēmumiem, lai sniegtu 
ieguldījumu P&A un inovācijās, 
izmantojot efektīvas finanšu sistēmas un 
ciešāku sadarbību starp nozarē 
iesaistītajiem un starp dažādām nozarēm 
un vērtību radīšanas ķēdēs, pētniecības 
institūtos un universitātēs;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būt vērstam uz ražošanas nozīmi 
inovācijas ieviešanas fāzē; ja visa 
rūpnieciskā ražošana tiek pārvietota uz 
citām pasaules daļām, zināšanu radīšanas 
process Eiropā zaudēs pamatu un arī tiks 
pārvietots, jo uz rasējamā dēļa radītās 
idejas nevarēs nekavējoties izmēģināt 
praksē;

Or. da
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Grozījums Nr. 144
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ietvert saprātīgu pasākumu kompleksu 
attiecībā uz piedāvājumu, kā arī uz 
pieprasījumu, kas katrā nozarē var būt 
atšķirīgs, tostarp, piemēram, normatīvie 
stimuli, standarti, marķējums, valsts 
iepirkums, PVN samazināšana un 
nodokļu atvieglojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pieļaut atvērtas inovācijas — uzskata, ka 
dažās politikas jomās pat ir vajadzīgas 
atvērtas inovācijas —, kas ir kļuvušas par 
jaunas domāšanas un jaunu norišu 
virzītājspēku; 

Or. en

Grozījums Nr. 146
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants — 3.c ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

veicināt jaunradi un darba ņēmēju 
ierosinātas inovācijas valsts un privātajās 
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organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka ir skaidrāk jānosaka 
atšķirība starp pētniecību un inovācijām, 
kā darbībām, kurām, lai gan cieši 
saistītām, ir atšķirīgi mērķi, līdzekļi, 
intervences instrumenti un darba metodes 
— pētniecībai, ko uzņēmumi veic savas 
izaugsmes interesēs, jārada jaunas 
zināšanas, un pēc būtības tai jābūt 
pētnieciskai, neatkarīgai un tai jāuzņemas 
risks; turpretī inovāciju mērķis ir radīt 
jaunus produktus, jaunus pakalpojumus 
un jaunus procesus, kas tieši ietekmē 
tirgu, sabiedrību un uzņēmumus kā 
tādus;

Or. it

Grozījums Nr. 148
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka ir pierādījies, ka tieši 
kritēriju un standartu noteikšana ir bijis 
spēcīgs virzītājspēks, lai veicinātu 
inovācijas un ilgtspējīgu konkurētspēju 
vairākās rūpniecības nozarēs; aicina 
pastiprināt Eiropas standartizācijas 
sistēmu, veicot pasākumus, kas veicina 
vienkāršošanu, pārredzamību, izmaksu 
samazināšanu un ieinteresēto personu 
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iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a vērš uzmanību, ka ir vajadzīga labāka 
koordinācija dalībvalstu starpā un ciešāka 
sadarbība starp uzņēmumiem, veidojot 
uzņēmumu grupas, tīklus un izcilības 
centrus;

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka ES konkurētspēja ir ļoti 
atkarīga no inovācijas spējas, no 
pētniecības un attīstības iespējām un no 
saiknes starp inovācijas procesu un 
ražošanas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju 
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Produktu pakalpojumu sistēmu (PPS) 
veicināšanai, jo tās varētu sniegt būtisku 
labumu uzņēmējdarbībai, tirdzniecības 
bilancei un videi;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; 
turklāt jāvienkāršo procedūras;

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — pētniecībai un attīstībai 
jāsasniedz 3 % no IKP, publiskajam
finansējumam 1 % no IKP ), lai Eiropas 
rūpniecība paliktu vadošajā pozīcijā 
tehnoloģiju jomā un spētu konkurēt 
pasaulē, tādējādi efektīvi izmantojot 
privātā sektora ieguldījumu; līdzās 
spēcīgai uz procesiem orientētai 
pētniecībai un inovācijām ir nepieciešama 
starpnozaru pamattehnoloģiju pētniecība 
tādās jomās kā IKT, mobilitāte, 
enerģētika, biotehnoloģija un 
nanotehnoloģijas; turklāt jāvienkāršo 
procedūras;

Or. de

Grozījums Nr. 153
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
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(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo procedūras;

(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās
pastiprinātai uzmanībai, kas pievērsta
inovatīvo procesu pētniecībai, pārvaldības, 
organizāciju un darba ņēmēju 
iesaistīšanai inovāciju izstrādē, ir 
nepieciešama pētniecība starpnozaru 
pamattehnoloģiju jomā; turklāt jāvienkāršo 
procedūras;

Or. da

Grozījums Nr. 154
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; 
turklāt jāvienkāršo procedūras;

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP), izvirzot to par 
prioritāru jautājumu; līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
vispārējo pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
uzsver, ka ir jāvienkāršo procedūras 
pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
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(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo procedūras;

(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo procedūras, it īpaši 
piemērošanas process, lai palielinātu 
apguves problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo procedūras;

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai 
(8. pamatprogramma), pārsniedzot 
pašreizējos 6 % no ES budžeta līdzekļiem;
līdzās spēcīgai uz procesiem orientētai 
pētniecībai un inovācijām ir nepieciešama 
pētniecība starpnozaru pamattehnoloģiju 
jomā; turklāt jāvienkāršo procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā 
pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti 
izdevumi pētniecībai (8. pamatprogramma) 
(ES mērķis — publiskajam finansējumam 
jāsasniedz 1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz 
procesiem orientētai pētniecībai un 
inovācijām ir nepieciešama pētniecība 
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starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo procedūras;

starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt 
jāvienkāršo administratīvās procedūras un 
procedūras attiecībā uz piekļuvi 
finansējumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka ievērojams ieguldījuma 
palielinājums, gan no privātā, gan valsts 
sektora, pētniecībā un attīstībā ir būtisks, 
lai ES rūpniecība saglabātu 
konkurētspēju pasaulē tādās jomās kā 
atjaunojamā enerģija un transporta 
efektivitāte; atzīmē, ka ir jāatbalsta 
privātā sektora ieguldījuma palielināšana 
pētniecībā un attīstībā, funkcionējošs 
tirgus inovatīviem produktiem un stabila 
ieguldījumu vide; lielāks valsts sektora 
ieguldījums pētniecībā un attīstībā ir 
vajadzīgs, lai piesaistītu privātā sektora 
ieguldījumus un veicinātu sadarbību; 
publiskā finansējuma procedūru 
vienkāršošana, it īpaši ES 
pamatprogrammās, ir priekšnosacījums 
pastiprinātai rūpniecības nozares 
līdzdalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka ievērojams ieguldījuma 
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palielinājums, gan no privātā, gan valsts 
sektora, pētniecībā un attīstībā ir būtisks, 
lai ES rūpniecība saglabātu 
konkurētspēju pasaulē tādās jomās kā 
atjaunojamā enerģija un transporta 
efektivitāte; atzīmē, ka ir jāatbalsta 
palielināts privātā sektora ieguldījums 
pētniecībā un attīstībā, funkcionējošs 
tirgus inovatīviem produktiem un stabila 
ieguldījumu vide; uzskata, ka lielāks 
valsts sektora ieguldījums pētniecībā un 
attīstībā ir vajadzīgs, lai piesaistītu privātā 
sektora ieguldījumus un veicinātu 
sadarbību un ka publiskā finansējuma 
procedūru vienkāršošana, it īpaši ES 
pamatprogrammās, ir priekšnosacījums 
pastiprinātai rūpniecības nozares 
līdzdalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka ievērojams ieguldījuma 
palielinājums, gan no privātā, gan valsts 
sektora, pētniecībā un attīstībā ir būtisks, 
lai ES rūpniecība saglabātu vadošās 
pozīcijas tehnoloģiju jomā un 
konkurētspēju pasaulē tādās jomās kā 
atjaunojamā enerģija un transporta 
efektivitāte; atzīmē, ka ir jāatbalsta 
palielināts privātā sektora ieguldījums 
pētniecībā un attīstībā, funkcionējošs 
tirgus inovatīviem produktiem un stabila 
ieguldījumu vide; uzskata, ka lielāks 
valsts sektora ieguldījums pētniecībā un 
attīstībā ir vajadzīgs, lai piesaistītu privātā 
sektora ieguldījumus un veicinātu 
sadarbību un ka publiskā finansējuma 
procedūru vienkāršošana, it īpaši ES 
pamatprogrammās, ir priekšnosacījums 
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pastiprinātai rūpniecības nozares 
līdzdalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka ievērojams ieguldījuma 
palielinājums, gan no privātā, gan valsts 
sektora, pētniecībā un attīstībā ir būtisks, 
lai ES rūpniecība saglabātu vadošās 
pozīcijas tehnoloģiju jomā un 
konkurētspēju pasaulē tādās jomās kā 
atjaunojamā enerģija un transporta 
efektivitāte; atzīmē, ka ir jāatbalsta 
palielināts privātā sektora ieguldījums 
pētniecībā un attīstībā, funkcionējošs 
tirgus inovatīviem produktiem un stabila 
ieguldījumu vide; uzskata, ka lielāks 
valsts sektora ieguldījums pētniecībā un 
attīstībā ir vajadzīgs, lai piesaistītu privātā 
sektora ieguldījumus un veicinātu 
sadarbību un ka publiskā finansējuma 
procedūru vienkāršošana, it īpaši ES 
pamatprogrammās, ir priekšnosacījums 
pastiprinātai rūpniecības nozares 
līdzdalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvas (piemēram, „Clean Sky”) ir ļoti 
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noderīgs līdzeklis, lai sistematizētu 
dalībvalstu, ES un privātā sektora 
finansējumu inovatīviem projektiem ar 
izteiktu rezonanses efektu; aicina turpināt 
finansējuma piešķiršanu iesāktajiem 
projektiem, lai varētu tos pabeigt, un 
uzskata, ka ir būtiski izstrādāt jaunus 
projektus daudzsološās nozarēs 
(piemēram, biotehnoloģijas, 
nanotehnoloģijas, kosmosa, atjaunojamās 
enerģijas, jaunu transporta veidu un 
jaunu materiālu jomā);

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Jens Rohde

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a tomēr atzīst, ka privātajam sektoram ir 
jāpalielina savs pētniecības un attīstības 
finansējums, lai Eiropa sasniegtu 
ieguldījumu līmeni, kāds vajadzīgs, lai 
inovācijas kļūtu par ekonomiskās 
izaugsmes virzītājspēku; tāpēc aicina 
Komisiju pārbaudīt, kādi šķēršļi kavē 
Eiropas uzņēmumus nodrošināt 
ieguldījumu līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
starptautisko partneru, piemēram, ASV, 
ieguldījumam, un veikt atbilstošus 
likumdošanas un ar likumdošanu 
nesaistītus pasākumus, kādi uzskatāmi 
par vajadzīgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka ir jāsamazina ar pētniecības 
un attīstības finansējuma programmām 
saistītā birokrātija ES, valstu un 
reģionālajā līmenī, lai nodrošinātu godīgu 
un ātru piekļuvi finansējumam un 
tādējādi paātrinātu inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina konsekventi izmantot un 
nostiprināt dalībvalstu zinātnisko un 
tehnoloģisko pieredzi, galvenokārt 
attiecībā uz svarīgām pamattehnoloģijām;

Or. de

Grozījums Nr. 166
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b atzinīgi vērtē augsta līmeņa ekspertu 
grupas izveidi kopēju ilgtermiņa stratēģiju 
un rīcības plānu attiecībā uz svarīgām 
pamattehnoloģijām izstrādāšanai, lai 
pilnībā izmantotu svarīgo šo 
pamattehnoloģiju potenciālu;

Or. de
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Grozījums Nr. 167
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF;

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību, attīstību 
un inovācijas MVU, mudina Komisiju 
nodrošināt ievērojami vairāk līdzekļu 
RSFF, kā arī turpmāk veicināt tiešos 
privātā sektora ieguldījumus un 
novatoriskus finansēšanas mehānismus, it 
īpaši mazākajiem un jaundibinātajiem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF;

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF; uzsver arī, ka ir 
svarīgi padarīt inovāciju programmas 
pieejamākas MVU, samazinot birokrātijas 
slogu;

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF;

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF; uzsver arī, ka ir 
svarīgi padarīt inovāciju programmas 
pieejamākas MVU, samazinot birokrātijas 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, 
mudina Komisiju nodrošināt ievērojami 
vairāk līdzekļu RSFF;

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu 
mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos 
panākumus, jo šis mehānisms ir svarīgs 
veids, kā EIB finansē pētniecību, mudina 
Komisiju nodrošināt ievērojami vairāk 
līdzekļu, lai veicinātu vairāk augsta riska 
inovatīvus projektus un tādus projektus, 
kuros piedalās atbilstīgi MVU;

Or. de

Grozījums Nr. 171
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina apsvērt jaunu, alternatīvu 
mehānismu ieviešanu, lai risinātu 
problēmu, kas saistīta ar finansējuma 
nepietiekamību ES uzņēmumiem, it īpaši 
MVU. Šādiem mehānismiem
jābūt pamatotiem uz valsts un privāto 
partnerību, kas sadala risku starp 
privātajiem un valsts ieguldītājiem, 
jānodrošina valsts ieguldījuma pēc 
iespējas efektīvāka izmantošana, tādējādi 
radot būtisku privātā sektora ieguldījumu,
jāņem vērā tādu novatorisku MVU īpašās 
vajadzības, kuriem nav vajadzīgā 
pamatkapitāla vai aktīvu, lai piesaistītu 
līdzekļus ar aizdevumu palīdzību,
jāveicina Eiropas pētījumu rezultātu 
komercializācija, kā arī tehnoloģiju 
tālāknodošana MVU,
jāatbalsta Eiropas Investīciju bankas 
darbība,
un tai jāizpaužas kā:
Eiropas inovāciju finansēšanas fondam, 
kura uzdevums būtu ieguldīt starta un
attīstības posmā, pamatojoties uz riska 
kapitālu, 
Eiropas patentu fondam, lai veicinātu 
tehnoloģiju pārņemšanu starp pētniecības 
centriem un uzņēmumiem, it īpaši 
novatoriskiem MVU,
aizdevumiem ar labvēlīgākiem 
nosacījumiem, nekā tirgū pieejamajiem 
aizdevumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīst, ka ES problēma ir mazāks 
jauno vadošo izgudrotāju īpatsvars 
augstas P&A intensitātes sektoros, it īpaši 
biotehnoloģiju un interneta jomā; tāpēc 
uzsver, ka ir jāveicina viņu izaugsme, 
risinot problēmu, kas saistīta ar šķēršļiem, 
ar kuriem tiem nākas saskarties jaunajos 
sektoros, un cieši uzraugot jaunos 
inovāciju tirgus, pielāgojot dažādus 
politikas instrumentus to īpašajām 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju radīt labvēlīgu vidi 
uzņēmumiem darbības uzsākšanas un 
atdalīšanas posmā, izmantojot šim 
nolūkam paredzētos pakalpojumus, kas 
ļauj jaunajiem uzņēmējiem pārvarēt 
šķēršļus, kas parasti kavēja sākt jaunas 
ražošanas darbības (ar infrastruktūru 
saistīti šķēršļi, informācijas pieejamība, 
pakalpojumu izmaksas, intelektuālā 
īpašuma pārvaldība); 

Or. it

Grozījums Nr. 174
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju izmantot jaunas 
finansēšanas iespējas, lai pastiprinātu 
MVU inovācijas spēju, izveidojot 
apgrozības inovāciju fondu no ERAF 
līdzekļiem un izplatot tās kā labu praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 175
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b aicina Komisiju sagatavot 
paraugprakses sarakstu attiecībā uz 
pastāvošajiem un plānotajiem 
finansēšanas mehānismiem, fiskāliem 
pasākumiem un finanšu stimuliem 
inovācijas veicināšanai un aicina katru 
gadu atjaunināt un pārskatīt šo pasākumu 
efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 176
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b visbeidzot aicina ES reaģēt uz 
Eiropas riska kapitāla tirgus 
sadrumstalotību, ieviešot ES sistēmu 
Eiropas fondu izveidošanai; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 177
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b uzsver to, ka ieguldīt P&A un 
inovācijās var, izmantojot valsts nodokļu 
atvieglojumus un veicinot piekļuvi 
specializētajam finansējumam, piemēram, 
riska kapitālam; 

Or. en

Grozījums Nr. 178
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 
Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu;

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 
Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu; uzsver, ka jāpalielina 
finansējums Energotehnoloģiju 
stratēģiskajam plānam (ETS plāns);

Or. en

Grozījums Nr. 179
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 
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Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu;

Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu, kurā tiks apvienoti centieni 
pētniecības, izglītības, apmācības un 
rūpniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 
Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu;

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar 
Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), 
kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides 
un ekonomikas politikas stratēģijas, un 
aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna 
turpinājumu un piešķirt pietiekamus 
finanšu līdzekļus tā īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a ierosina apsvērt arī citus 
finansējuma veidus novatorisko 
tehnoloģiju attīstības atbalstam, 
apvienojot dažādas ieinteresētās personas 
dažādos līmeņos (Eiropas, dalībvalstu un 
vietējā līmenī), kā arī izmantojot dažādus 
instrumentus, tostarp valsts un privāto 
partnerību un riska kapitālu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 182
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina pievērst īpašu uzmanību 
inovāciju atbalstam izejvielu efektīvas un 
ilgtspējīgas izmantošanas jomā;

Or. nl

Grozījums Nr. 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju 
veicināšanai, jo tā vajadzībām ik gadu tiek 
izlietoti 17 % no Eiropas Savienības IKP; 
norāda, ka tādi konkurenti kā Ķīna un 
ASV ir noteikuši vērienīgus mērķus 
attiecībā uz novatorisku un ekoloģisku 
produktu iepirkumiem, un aicina arī ES 
noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
nozīmīgs Eiropas vienotajam tirgum, jo tā 
vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % no 
Eiropas Savienības IKP; aicina Komisiju 
vajadzības gadījumā uzlabot sevi 
attaisnojušos ES iepirkuma noteikumus, 
lai nākotnē augstā līmenī nodrošinātu 
pārredzamību, godīgumu, diskriminācijas 
aizliegumu un aizsardzību; aicina 
Komisiju informēt par pastāvošajām 
iespējām ietvert iepirkuma procedūrā 
ekoloģiskos kritērijus saskaņā ar spēkā 
esošajiem ES iepirkuma noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir
spēcīgs instruments inovāciju 
veicināšanai, jo tā vajadzībām ik gadu tiek 
izlietoti 17 % no Eiropas Savienības IKP; 
norāda, ka tādi konkurenti kā Ķīna un 
ASV ir noteikuši vērienīgus mērķus 
attiecībā uz novatorisku un ekoloģisku 
produktu iepirkumiem, un aicina arī ES 
noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
nozīmīgs Eiropas vienotajam tirgum, jo tā 
vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % no 
Eiropas Savienības IKP; aicina Komisiju 
vajadzības gadījumā uzlabot sevi 
attaisnojušos ES iepirkuma noteikumus, 
lai nodrošinātu pārredzamību, godīgumu, 
diskriminācijas aizliegumu; aicina 
Komisiju informēt par pastāvošajām 
iespējām ietvert iepirkuma procedūrā 
ekoloģiskos kritērijus saskaņā ar spēkā 
esošajiem ES iepirkuma noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku, 
ilgtspējīgu un ekoloģisku produktu 
iepirkumiem, un aicina arī ES noteikt 
līdzīgus mērķus saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”; uzsver, ka ir būtiski 
nodrošināt savstarpīgumu attiecībā uz 
piekļuvi ārējam tirgum, it īpaši publiskā 
iepirkuma tirgum, lai dotu iespēju ES 
uzņēmumiem konkurēt starptautiskajā 
tirgū godīgos konkurences apstākļos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 186
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; aicina 
vienkāršot publiskā iepirkuma 
noteikumus un nodrošināt atbilstību 
pārredzamības un informācijas 
pieejamības principiem; uzsver, ka ir 
būtiski veicināt privātā sektora lielāku 
iesaistīšanu pasākumos inovācijas jomā; 
norāda, ka tādi konkurenti kā Ķīna un ASV 
ir noteikuši vērienīgus mērķus attiecībā uz 
novatorisku un ekoloģisku produktu 
iepirkumiem, un aicina arī ES noteikt 
līdzīgus mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem; 
atgādina, ka daži partneri joprojām nav 
garantējuši abpusēju piekļuvi savam 
publiskā iepirkuma tirgum mūsu 
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rūpniecības nozarei, lai gan mūsu tirgus 
ir atvērts viņu rūpniecības nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus un 
atbalstīt jaundibinātos, novatoriskos 
MVU/mazos un vidējos rūpniecības 
uzņēmumus un vidējos uzņēmumus, kas 
neveido daļu no lielajām grupām;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus un 
iekļaut inovācijas kā piešķiršanas 
kritēriju, lai veicinātu MVU piekļuvi 
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publiskajam iepirkumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai 
un tirgus virzībai ilgtspējīgu produktu un 
pakalpojumu virzienā, jo tā vajadzībām ik 
gadu tiek izlietoti 17 % no Eiropas 
Savienības IKP; norāda, ka tādi konkurenti 
kā Ķīna un ASV ir noteikuši vērienīgus 
mērķus attiecībā uz novatorisku un 
ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus; it 
īpaši būvniecības, enerģētikas un 
transporta nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģisku produktu iepirkumiem, un 
aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir 
spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, 
jo tā vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % 
no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši 
vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku 
un ekoloģiski ilgtspējīgu produktu 
iepirkumiem, un aicina arī ES noteikt 
līdzīgus mērķus saskaņā ar stratēģiju 
„ES 2020”;
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Or. en

Grozījums Nr. 192
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka ES ir aktīvi jāveicina 
oficiālu standartu izstrādāšana 
starptautiskā līmenī un jomās, kurās ES ir 
īpašas intereses, kas atšķiras no 
starptautiskās sabiedrības interesēm, vai 
izteikti reģionālajās jomās Eiropas 
Savienībai ir jāizstrādā atbilstīgi 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka uzņēmumu veidošana, 
izmantojot valsts sektora finansējumu, 
kavēs inovāciju un mazinās iespējas 
ierosināt privātās iniciatīvas; mudina 
dalībvalstis nodrošināt, lai valsts 
uzņēmumi pastāvētu tikai tajās nozarēs, 
kurās to pastāvēšana ir patiesi pamatota;

Or. es

Grozījums Nr. 194
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai nepieļautu, ka zināšanas 
tiek pārnestas no ES uz pārējām pasaules 
daļām, it īpaši uz Ķīnu, kas bieži nedalās 
savās zināšanās;

Or. de


