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Grozījums Nr. 195
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) (starp „Resursi” un 13. punktu)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka ekonomisko izaugsmi var 
nodrošināt un tā ir jānodrošina, 
nepalielinot izmantoto resursu daudzumu;

Or. sv

Grozījums Nr. 196
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž pārliecību, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju pasaulē stiprina ievērojami 
efektīvāka resursu izmantošana attiecībā uz 
izejvielām, palīgmateriāliem un 
krājumiem, un tāpēc aicina Komisiju 
resursu izmantošanas efektivitāti aktīvāk 
noteikt kā vienu no prioritātēm; starp 
veicamajiem uzdevumiem ir:

13. pauž pārliecību, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju pasaulē stiprina ievērojami 
efektīvāka resursu izmantošana attiecībā uz 
izejvielām, palīgmateriāliem un 
krājumiem, un tāpēc aicina Komisiju 
balstīties uz tās Paziņojumu par resursu 
stratēģiju (COM(2005)670) un resursu 
izmantošanas efektivitāti aktīvāk noteikt kā 
vienu no prioritātēm rīcības plānā un –
nepieciešamības gadījumā – direktīvā par 
resursu efektivitāti; starp veicamajiem 
uzdevumiem ir:

Or. de

Grozījums Nr. 197

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ievaddaļa 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž pārliecību, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju pasaulē stiprina ievērojami 
efektīvāka resursu izmantošana attiecībā uz 
izejvielām, palīgmateriāliem un 
krājumiem, un tāpēc aicina Komisiju 
resursu izmantošanas efektivitāti aktīvāk 
noteikt kā vienu no prioritātēm; starp 
veicamajiem uzdevumiem ir:

13. pauž pārliecību, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju pasaulē stiprina ievērojami 
efektīvāka resursu izmantošana attiecībā uz 
izejvielām, palīgmateriāliem un 
krājumiem, un tāpēc aicina Komisiju 
ierosināt stingru ES resursu izmantošanas 
efektivitātes politiku kā vienu no 
prioritātēm; starp veicamajiem 
uzdevumiem ir:

Or. en

Grozījums Nr. 198
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ievilkums -1 (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

skaidras resursu definīcijas izstrāde, 
ņemot vērā visus to aspektus;

Or. fr

Grozījums Nr. 199
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

precīzu rādītāju izstrāde, lai pārbaudītu 
resursu produktivitātes palielināšanos un 
turpinātu attīstīt attiecīgus standartus;

precīzu rādītāju izstrāde, lai pārbaudītu 
resursu produktivitātes palielināšanos un 
turpinātu attīstīt attiecīgus standartus un 
vadlīnijas, jaunu pieeju attīstīšana 
pilotprojektos, piemēram, attiecībā uz 
resursu līgumu slēgšanu, tādu 
paraugprakses risinājumu izplatīšana un 
resursu un materiālu efektivitātes 
aģentūru tīklu sekmēšana, kur 
novērojama cieša resursu īpašnieku, 
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ražotāju un produkcijas izplatītāju 
sadarbība ar pētniekiem un inovāciju 
attīstītājiem, standarta attīstīšana attiecībā 
uz uzņēmumu ilgtspējības ziņojumu, kurā 
tiek atspoguļota uzņēmuma radītā kopējā 
vides ietekme un tādējādi sekmēta 
izmaksu samazināšanās un veicināta šā 
uzņēmuma konkurētspēja, kurā tiek 
apkopotas un vienādotas jau pastāvošās 
ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

precīzu rādītāju izstrāde, lai pārbaudītu
resursu produktivitātes palielināšanos un 
turpinātu attīstīt attiecīgus standartus;

precīzu rādītāju izstrāde, lai uzraudzītu
resursu produktivitāti un –
nepieciešamības gadījumā – turpinātu 
attīstīt attiecīgus standartus;

Or. es

Grozījums Nr. 201
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

precīzu rādītāju izstrāde, lai pārbaudītu 
resursu produktivitātes palielināšanos un 
turpinātu attīstīt attiecīgus standartus;

precīzu reģeneratīvu rādītāju izstrāde, lai 
pārbaudītu resursu produktivitātes 
palielināšanos un turpinātu attīstīt 
attiecīgus standartus;
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Or. en

Grozījums Nr. 202

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

to mērķu un instrumentu identificēšana, 
kuri veicinātu ES resursu produktivitāti, 
ilgmūžību un atkārtotu izmantošanu, 
otrreizēju pārstrādi un otrreizēju 
ražošanu un noslēgtu rūpnieciskās 
ražošanas sistēmu izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atbalsts reālai noslēgtai materiālu 
otrreizējai pārstrādei, nosakot to kā 
prioritāti attiecībā pret pārstrādi zemākas 
kvalitātes produktu iegūšanai un 
enerģijas atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 204

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 3. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

paraugprakses risinājumu izplatīšana un 
resursu un materiālu efektivitātes aģentūru 
tīklu sekmēšana;

paraugprakses risinājumu izplatīšana un 
resursu un atbalsta materiālu efektivitātes 
aģentūru tīklu, īpaši piegādes ķēžu un 
MVU, sekmēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atbalsts produktu un to materiālu sastāva 
otrreizējas pārstrādājamības uzlabošanas 
pētniecībai un izstrādei un atbalsts slēgtu 
rūpniecisko procesu ar minimālu 
materiālu atkritumu daudzuma un 
enerģijas plūsmu līmeni attīstīšanas 
pētniecībai un izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jürgen Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

standarta attīstīšana attiecībā uz 
uzņēmumu ilgtspējības ziņojumu, kurā 
tiek atspoguļota uzņēmuma radītā kopējā 
vides ietekme un tādējādi sekmēta 
izmaksu samazināšanās un veicināta šā 
uzņēmuma konkurētspēja, kurā tiek 
apkopotas un vienādotas jau pastāvošās 
ziņošanas prasības un iespējas 

brīvprātīgas vides vadības sistēmu, 
piemēram, ISO 14001 vai vides vadības un 
audita sistēmas, izmantošanas 
veicināšana;
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(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

standarta attīstīšana attiecībā uz 
uzņēmumu ilgtspējības ziņojumu, kurā 
tiek atspoguļota uzņēmuma radītā kopējā 
vides ietekme un tādējādi sekmēta 
izmaksu samazināšanās un veicināta šā 
uzņēmuma konkurētspēja, kurā tiek 
apkopotas un vienādotas jau pastāvošās 
ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām;

brīvprātīgas vides vadības sistēmu, 
piemēram, ISO 14001 vai vides vadības un 
audita sistēmas, izmantošanas 
veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

standarta attīstīšana attiecībā uz uzņēmumu 
ilgtspējības ziņojumu, kurā tiek atspoguļota 
uzņēmuma radītā kopējā vides ietekme un 
tādējādi sekmēta izmaksu samazināšanās 
un veicināta šā uzņēmuma konkurētspēja, 
kurā tiek apkopotas un vienādotas jau 
pastāvošās ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām; 

standarta attīstīšana attiecībā uz uzņēmumu 
ilgtspējības ziņojumu, kurā tiek atspoguļota 
uzņēmuma radītā kopējā vides ietekme un 
tādējādi sekmēta izmaksu samazināšanās 
un veicināta šā uzņēmuma konkurētspēja, 
kurā tiek apkopotas un vienādotas jau 
pastāvošās ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām, vienmēr īpaši paturot prātā 
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MVU kapacitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 209
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

standarta attīstīšana attiecībā uz uzņēmumu 
ilgtspējības ziņojumu, kurā tiek atspoguļota 
uzņēmuma radītā kopējā vides ietekme un 
tādējādi sekmēta izmaksu samazināšanās 
un veicināta šā uzņēmuma konkurētspēja, 
kurā tiek apkopotas un vienādotas jau 
pastāvošās ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām; 

MVU draudzīga standarta attīstīšana 
attiecībā uz uzņēmumu ilgtspējības 
ziņojumu, kurā tiek atspoguļota uzņēmuma 
radītā kopējā vides ietekme un tādējādi 
sekmēta izmaksu samazināšanās un 
veicināta šā uzņēmuma konkurētspēja, kurā 
tiek apkopotas un vienādotas jau 
pastāvošās ziņošanas prasības un iespējas 
(piemēram, vides vadības un audita 
sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas 
par saistošām; 

Or. de

Grozījums Nr. 210
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

valsts izejvielu iniciatīvu iekļaušana un 
ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām 
un brīdina par to, ka noteiktu svarīgāko 
izejvielu neesamības gadījumā nebūs 
iespējama turpmāka attīstība vairumā 
Eiropas stratēģisko nozaru 
(kodolenerģijas, kosmosa, aeronautikas, 
medicīnas, informācijas, jaunu materiālu, 
militārā aprīkojuma u.c. nozarēs). Tādēļ 
aicina Komisiju vēl 2010. gadā iesniegt 
kopēju stratēģiju, lai aizsargātu ES 
intereses izejvielu apgādes drošības jomā 
plašākos tirdzniecības nolīgumu ietvaros. 
Minētajā stratēģijā ir jānovērš eksporta 
ierobežojumu praktizēšana atsevišķās 
valstīs un jāatļauj atbilstīga izejvielu 
piegāde, pateicoties godīgiem
tirdzniecības līgumiem un stratēģiskām 
partnerattiecībām; tajā ir jāiekļauj 
pasākumi pieaugošā oligopolu skaita 
apkarošanai izejvielu ieguves un 
tirdzniecības jomā; pieprasa, lai Komisija 
iedrošinātu minētajā kopējā stratēģijā 
noteikt stratēģisko minerālu resursu valsts 
krājumu izveidi, privileģētu 
partnerattiecību veidošanu starp 
dalībvalstīm un lielajām stratēģisko 
izejvielu ražotājvalstīm (Ķīnu, Krieviju, 
Kazahstānu, Brazīliju, Dienvidāfriku, 
Kanādu, Austrāliju vai Amerikas 
Savienotajām Valstīm); vēl aicina Eiropas 
Komisiju pielikt punktu tādai vispasaules 
stratēģijai, kurā ir paredzēti šādi aspekti:

Or. fr

Grozījums Nr. 212
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā nedrīkstētu aprobežoties 
ar ES Komisijas noteiktajām „kritiskajām 
izejvielām” un būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

Or. en

Grozījums Nr. 213

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

14. uzsver, ka izejvielu, īpaši stratēģisku 
resursu un retzemju, pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt stingru un visaptverošu stratēģiju 
par izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

Or. en

Grozījums Nr. 214
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 

14. uzsver, ka izejvielu ilgtermiņa un 
drošai pieejamībai ir vissvarīgākā ietekme 
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rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

uz Eiropas rūpniecības turpmākās attīstības 
iespējām; tādēļ prasa Komisijai vēl līdz 
2011. gada martam iesniegt visaptverošu 
stratēģiju par izejvielām, kurā būtu 
jāiekļauj arī šādi aspekti:

Or. de

Grozījums Nr. 215
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2011. gada 
pirmajā pusē iesniegt visaptverošu 
stratēģiju par izejvielām, kurā būtu 
jāiekļauj arī šādi aspekti:

Or. de

Grozījums Nr. 216
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir 
vissvarīgākā ietekme uz Eiropas 
rūpniecības turpmākās attīstības iespējām; 
tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā 
iesniegt visaptverošu stratēģiju par 
izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai par 
saprātīgu cenu ir vissvarīgākā ietekme uz 
Eiropas rūpniecības turpmākās attīstības 
iespējām; tādēļ prasa Komisijai vēl 
2010. gadā iesniegt visaptverošu stratēģiju 
par izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi 
aspekti:

Or. sv
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Grozījums Nr. 217
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs paredzamā izejvielu un retzemju 
pieprasījuma, kā arī svarīguma un 
piegādes riska (tostarp iespējamās 
nepietiekamības, cenu pieauguma u.tml.) 
ietekmes novērtējums un ietekme uz ES 
ekonomiku kopumā un īpaši 
uzņēmējdarbību; attiecīgo izejvielu un 
retzemju saraksts ir regulāri jāatjaunina;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

trešo valstu saražotās produkcijas 
prognožu un vispasaules izejvielu tirgu 
darbības nosacījumu uzraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu 
atkritumu eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi un ātri īstenojot 
atkritumu pamatdirektīvu un produktu 
otrreizējas pārstrādājamības mērķus, 
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veicinot otrreizēju pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu visos ES tiesību aktos,
atbilstīgi sekmējot pētniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes un 
atkritumu reģenerācijas noteikumus, 
atbilstīgi sekmējot pētniecību un esošo 
tiesību aktu īstenošanu, lai novērstu
izejvielas saturošu atkritumu ļaunprātīgu 
eksportu, kā arī sekundāru otrreizējas 
pārstrādes rezultātā iegūtu izejvielu 
izstrādi saskaņā ar Atkritumu 
pamatdirektīvu;

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, konsekventi 
īstenojot esošos otrreizējās pārstrādes un 
atkritumu noteikumus, otrreizējās 
pārstrādes standartus ar tālejošākām 
sekām, atbilstīgi sekmējot pētniecību un 
pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

Or. de
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Grozījums Nr. 222
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu 
atkritumu eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un veicinot otrreizēju pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu to ES materiālu 
jomā, kurus mūsdienās uzskata par 
atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus un reāli izpildāmus to otrreizējās 
pārstrādes noteikumus, atbilstīgi sekmējot 
pētniecību un pieņemot stingrus 
noteikumus par izejvielas saturošu 
atkritumu eksportu, ja nav iespējams 
garantēt atbilstīgu apstrādi;

Or. es

Grozījums Nr. 224
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes un 
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noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

atkārtotas izmantošanas noteikumus, 
atbilstīgi sekmējot pētniecību un pārtraucot 
izejvielas saturošu atkritumu eksportu un 
nonākšanu atkritumu poligonos;

Or. el

Grozījums Nr. 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, pilnībā 
īstenojot esošos stingros otrreizējās 
pārstrādes noteikumus, atbilstīgi sekmējot 
pētniecību un pārtraucot izejvielas saturošu 
atkritumu eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot to atkritumu eksportu, kuri 
var būt izejvielu avots;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes 
noteikumus, atbilstīgi sekmējot pētniecību 
un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot 
stingrus to otrreizējās pārstrādes plānus un 
ierosmes, atbilstīgi sekmējot pētniecību un 
pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu 
eksportu;

Or. de

Grozījums Nr. 228
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs paredzamā izejvielu un retzemju 
pieprasījuma, kā arī svarīguma un 
piegādes riska (tostarp iespējamās 
nepietiekamības, cenu pieauguma u.tml.) 
ietekmes novērtējums un ietekme uz ES 
ekonomiku kopumā un īpaši 
uzņēmējdarbību; attiecīgo izejvielu un 
retzemju saraksts ir regulāri jāatjaunina;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

otrreiz pārstrādājamo materiālu un 
izejvielas saturošu atkritumu eksporta 
apturēšana, cik vien tas ir juridiski 
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iespējams, tādējādi uzlabojot Eiropas 
energoefektivitāti un oglekļa emisiju 
apjomu, lūdzot Komisijai apdomāt 
turpmāko ražotāja atbildības koncepta 
izmantošanu šī mērķa atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

trešo valstu saražotās produkcijas 
prognožu un vispasaules izejvielu tirgu 
darbības nosacījumu uzraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka pētniecība par retu izejvielu 
aizstāšanu;

aktīvāka pētniecība par retu izejvielu 
aizstāšanu, resursu, kas definēti kā „retas 
izejvielas”, ņemšana vērā un to piegādes 
stratēģijas īstenošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 3. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas 
sistēmu ar pārskatu par izejvielām ES;

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī 
dalībvalstīs nodrošināt labākas iegūstamo 
derīgo izrakteņu ģeoloģiskās izpētes un 
labākas atjaunojamo un otrreiz 
pārstrādājamo dabas resursu izpētes;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas 
sistēmu ar pārskatu par izejvielām ES;

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas 
sistēmu un vienotu datu bāzi ar pārskatu 
par izejvielām ES;

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas 
sistēmu ar pārskatu par izejvielām ES;

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana 
un uzlabota piekļuve tiem, kam cita starpā 
nepieciešams arī steidzami izveidot 
Eiropas ģeoloģiskās informācijas sistēmu 
ar pārskatu par izejvielām ES;

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, 
kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas 
sistēmu ar pārskatu par izejvielām ES;

ES pieejamo resursu optimāla izmantošana 
un uzlabota piekļuve tiem, kam cita starpā 
nepieciešams arī steidzami izveidot 
Eiropas ģeoloģiskās informācijas sistēmu 
ar pārskatu par izejvielām ES;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz 
taisnīgiem tirdzniecības nolīgumiem un 
stratēģiskajām partnerattiecībām;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

neierobežotas piekļuves izejvielām un 
retzemju metāliem nodrošināšana, 
pamatojoties uz taisnīgiem tirdzniecības 
nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām, tostarp ar tiem 
partneriem, ar kuriem Komisija ir 
noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu 
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vai risina sarunas par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanu; minētajos 
nolīgumos vienmēr jābūt iekļautam 
aizliegumam par izejvielu un retzemju 
eksportēšanas ierobežojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

neierobežotas piekļuves izejvielām un 
retzemju metāliem nodrošināšana, 
pamatojoties uz taisnīgiem tirdzniecības 
nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām, tostarp ar tiem 
partneriem, ar kuriem Komisija ir 
noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu 
vai risina sarunas par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanu; minētajos 
nolīgumos vienmēr jābūt iekļautam 
aizliegumam par izejvielu un retzemju 
eksportēšanas ierobežojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

izejvielu eksporta ierobežojumu, 
piemēram, izvedmuitas nodokļu, 
apkarošana, pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
un brīvās tirdzniecības nolīgumiem un 
stratēģiskajām partnerattiecībām un 
veicinot izejvielu brīvās tirdzniecības 
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disciplīnu PTO līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām, un jaunu 
partnerattiecību nolīgumu noslēgšana ar 
trešajām valstīm par turpmāku piegādi;

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un
stratēģiskajām partnerattiecībām;

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem, stratēģiskajām 
partnerattiecībām un noslēdzot 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumus 
ar jaunattīstības valstīm;

Or. da

Grozījums Nr. 242
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz tādiem
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām, kas ir taisnīgi un 
pārredzami ;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

pietiekamu un cenas ziņā pieejamu
izejvielu piegāžu nodrošināšana, 
pamatojoties uz taisnīgiem tirdzniecības 
nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

pietiekamu izejvielu piegāžu 
nodrošināšana, pamatojoties uz izdevīgiem
tirdzniecības nolīgumiem un stratēģiskajām 
partnerattiecībām;

Or. de
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Grozījums Nr. 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka sarunu risināšana ar tādiem 
partneriem kā Japāna un ASV par 
piekļuvi izejvielām, risinot divpusējus 
dialogus, kā arī ar vadošajām izejvielu 
ražotājvalstīm, piemēram, Ķīnu un 
Krieviju;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aktīvāka sarunu risināšana ar tādiem 
partneriem kā Japāna un ASV par 
piekļuvi izejvielām, risinot divpusējus 
dialogus, kā arī ar vadošajām izejvielu 
ražotājvalstīm, piemēram, Ķīnu un 
Krieviju;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

nepieciešamības gadījumā strīdu 
izskatīšana PTO līmenī attiecībā uz 
izejvielām, kuras ir stratēģiski svarīgas 
Eiropas rūpniecībai;
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Or. fr

Grozījums Nr. 248
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs un aktīvāks dialogs ar Āfrikas 
valstīm par izejvielām un retzemēm;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

konsultēšanās ar trešajām valstīm, kuru 
politika rada izejvielu starptautiskā tirgus 
izkropļojumu, lai novērstu 
diskriminējošus politiskos pasākumus, 
kuri rada apgrūtinājumus tirgus 
ekonomikai;

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs un aktīvāks dialogs ar Āfrikas 
valstīm par izejvielām un retzemēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 251
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs dialogs ar Āfrikas valstīm par 
izejvielām un retzemēm;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 4.c ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzlabota piekļuve atjaunojamām 
izejvielām, kas ir rūpniecības pamatā, un 
tādas diskriminācijas atcelšana Eiropas 
tiesību aktos, kas nepieļauj plašāku 
minēto izejvielu izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pasākumi pret arvien izteiktāku oligopola 
stāvokļa rašanos izejvielu ieguves un 
tirdzniecības jomā;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 254
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pasākumi pret arvien izteiktāku oligopola 
stāvokļa rašanos izejvielu ieguves un 
tirdzniecības jomā;

pasākumi pret aizvien izteiktāku valstu 
oligopolu un monopolu un starptautisku 
korporāciju dominēšanu tirgū attiecībā uz 
derīgu izrakteņu un enerģijas izejvielu
ieguvi un pusfabrikātu ražošanu, kā arī 
tirdzniecību;

Or. pl

Grozījums Nr. 255
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pasākumi pret arvien izteiktāku oligopola 
stāvokļa rašanos izejvielu ieguves un 
tirdzniecības jomā;

pasākumi pret arvien izteiktāku oligopola 
stāvokļa rašanos izejvielu, īpaši fosilo 
izejvielu un retzemju metālu, ieguves un 
tirdzniecības jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

regulārs paredzamā izejvielu un retzemju 
pieprasījuma, kā arī svarīguma un 
piegādes riska (tostarp iespējamās 
nepietiekamības, cenu pieauguma u.tml.) 
ietekmes novērtējums un ietekme uz ES 
ekonomiku kopumā un īpaši 



PE452.770v01-00 28/86 AM\839013LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

uzņēmējdarbību; attiecīgo izejvielu un 
retzemju saraksts ir regulāri jāatjaunina;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzmanības pievēršana tam, lai biomasa 
tiktu izmantota ne tikai kā atjaunojama 
enerģija, bet arī kā rūpniecības izejviela, 
veicinot ilgtspējas kritērijus un izvairoties 
no tirgu kropļojošiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ārkārtas rīcības plāns gadījumā, ja 
dažādu iemeslu dēļ rodas neparedzēts 
pārrāvums svarīgu izejvielu piegādē;

Or. de

Grozījums Nr. 259
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atbalsts maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuri izmanto vietējās 
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izejvielas, tostarp lauksaimniecības un 
mežsaimniecības izejvielas;

Or. pl

Grozījums Nr. 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 5.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

trešo valstu saražotās produkcijas 
prognožu un vispasaules izejvielu tirgu 
darbības nosacījumu uzraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 261

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka rūpniecības politikā 
vispirms ir jālīdzsvaro darbības enerģijas 
jomā par labu politikai, kuras pamatā ir 
pieprasījums, iesaistot patērētājus un 
nošķirot ekonomisko izaugsmi no 
enerģijas izmantošanas; jo īpaši 
transporta un būvniecības jomā ir jāīsteno 
aktīva enerģijas taupīšanas politika un 
jānodrošina dažādošana, iekļaujot 
ilgtspējīgus, nepiesārņojošus un drošus 
enerģijas avotus; rūpniecības politikai ir 
jāpalīdz radīt tādus tirgus apstākļus, kas 
veicina lielākus enerģijas ietaupījumus un 
energoefektivitātes ieguldījumus, lai 
izmantotu plašu atjaunojamo enerģijas 
resursu klāstu, kā arī vadošās enerģijas 
uzglabāšanas mobilitātes tehnoloģijas 
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(īpaši sabiedrisko transportu);

Or. en

Grozījums Nr. 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta 
Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un 
piegādi ar zemām oglekļa emisijām, un 
tāpēc ir jāatjauno un jāpaplašina 
energotīklu infrastruktūra, kā arī jāsekmē 
t.s. „viedo tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka, lai nodrošinātu 
ieguldījumu drošību, rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
apgādes drošību, kā arī konkurētspējīgas 
enerģijas cenas attiecībā uz trešajām 
valstīm gan enerģijas ražošanas, gan gala 
cenu ziņā rūpniecības klientiem un 
mājsaimniecībām, turklāt novērš 
enerģijas trūkumu un oglekļa emisijas
pārvirzi, īpaši tajās rūpniecības nozarēs, 
kuras visaktīvāk piedalās pētniecības un 
izstrādes procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 263

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
mazāku enerģijas patēriņu, vienlaikus 
garantējot rūpniecības nozaru, īpaši 
MVU, ilgmūžību, kā arī zemāku vai nulles 
vērtības kaitīgo siltumnīcefekta gāzu 
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enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

ražošanu, un cenšas novērst oglekļa 
emisiju pārvirzi; piepildīts iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu rūpniecības izmaksu 
samazināšanu, un tāpēc ir jāatjauno un 
jāpaplašina energotīklu (tostarp 
siltumapgādes tīklu) infrastruktūra, kā arī 
jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide; 
ilgtermiņa enerģijas politikā jābūt 
ietvertai nozaru un vietējā siltumapgādes 
tirgus mijiedarbībai un iespējamai 
zemākas pakāpes rūpniecības 
siltumapgādes izmantošanai dzīvojamā un 
pakalpojumu nozarē, tādējādi stiprinot 
piegādes drošību un paaugstinot resursu 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
(tostarp siltumapgādes tīklu)
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide; ilgtermiņa enerģijas 
politikā jābūt ietvertai nozaru un vietējā 
siltumapgādes tirgus mijiedarbībai un 
iespējamai zemākas pakāpes rūpniecības 
siltumapgādes izmantošanai dzīvojamā un 
pakalpojumu nozarē, lai stiprinātu 
piegādes drošību un paaugstinātu resursu 
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efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, izmantojot lielo 
energoefektivitātes potenciālu Eiropas 
rūpniecības nozarē, kā arī ražošanu bez 
kaitīgo siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
bez oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ilgtspējīgu ražošanu 
un piegādi, un tāpēc ir jāatjauno un 
jāpaplašina energotīklu (tostarp 
siltumapgādes tīklu) infrastruktūra, kā arī 
jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide; turklāt 
ilgtermiņa enerģijas politikā jābūt 
ietvertai nozaru un vietējā siltumapgādes 
tirgus mijiedarbībai un iespējamai 
zemākas pakāpes rūpniecības 
siltumapgādes izmantošanai dzīvojamā un 
pakalpojumu nozarē, tādējādi stiprinot 
piegādes drošību un paaugstinot resursu 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; uzskata, ka 
ilgstošai valsts sektora klātbūtnei 
enerģijas nozarē ir būtiska nozīme 
rūpniecības un pienācīgas nodarbinātības 
attīstībā dalībvalstīs un ka valstu 
enerģētikas stratēģijas, kurās ir piešķirta 
prioritāte rūpnieciskajai ražošanai katrā 
dalībvalstī, ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām;

Or. pt

Grozījums Nr. 267
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī palīdz nodrošināt ražošanu 
ar ievērojami mazākām kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un 
rūpniecības politikā ir jāiekļauj arī 
energotīklu infrastruktūra, lai nodrošinātu 
tās savlaicīgu un izdevīgu atjaunošanu un 
paplašināšanu, kā arī t.s. „viedo elektrības
tīklu” izveides sekmēšanu; piebilst, ka 
pārejai uz ekonomiku ar zemām oglekļa 
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emisijām ir nepieciešami būtiski 
iepriekšēji ieguldījumi enerģijas 
infrastruktūrā, kurai ir nepieciešams 
stabils un paredzams politikas ietvars, kas 
atvieglo lēmumu pieņemšanu par 
ilgtermiņa ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem 
vērsta enerģētikas politika, ar kuru 
nodrošina pienācīgas enerģijas cenas un 
apgādes drošību, kā arī ražošanu bez
kaitīgo siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
bez oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecība būs 
ieguvēja no enerģētikas politikas, kura
vērsta uz ilgtermiņa mērķiem un balstīta uz
apgādes drošību un konkurētspēju, kā arī 
ražošanu ar pēc iespējas zemākām
kaitīgām emisijām; tiesiskajai noteiktībai 
un stabiliem pamatnosacījumiem ir 
būtiska nozīme jebkurā uzņēmējdarbības 
veidā un iekšējais enerģijas tirgus ir ļoti 
svarīgs aspekts, lai nodrošinātu pāreju uz 
ražošanu un piegādi ar zemām oglekļa 
emisijām, un tāpēc ir jāatjauno un 
jāpaplašina energotīklu infrastruktūra, kā 
arī jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide, un 
uzsver, ka enerģijas taupīšana nozīmē 
līdzekļu taupīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
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enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide; vēl uzsver, ka ir jāņem vērā 
citu tīklu (ciparu un transporta) 
infrastruktūras piedāvātās 
konkurētspējīgās priekšrocības, pieņemot 
stratēģiju, kurā ir paredzēta to maksimāla 
modernizācija un efektivitātes 
paaugstināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 270
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, īstenojot arī liberalizāciju, 
kā arī jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide; 
uzsver, ka ir jāņem vērā visas enerģijas 
iespējas, tostarp atomenerģija atbilstoši 
katras dalībvalsts enerģijas kombinācijas 
izvēlei;

Or. en
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Grozījums Nr. 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
stingra, bet reālistiska enerģētikas un 
vides politika, ar kuru nodrošina pienācīgas 
enerģijas cenas un apgādes drošību, 
mazina mūsu atkarību no fosilajiem 
kurināmajiem, palielina ražošanas un 
patēriņa efektivitāti un novērš oglekļa 
emisiju pārvirzi; iekšējais enerģijas tirgus 
ir ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu 
pāreju uz ražošanu un piegādi ar zemām 
oglekļa emisijām, un tāpēc ir jāatjauno un 
jāpaplašina energotīklu infrastruktūra, kā 
arī jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
stingra, bet reālistiska enerģētikas un 
vides politika, ar kuru nodrošina pienācīgas 
enerģijas cenas un apgādes drošību, 
mazina mūsu atkarību no fosilajiem 
kurināmajiem, palielina ražošanas un 
patēriņa efektivitāti un novērš oglekļa 
emisiju pārvirzi; iekšējais enerģijas tirgus 
ir ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu 
pāreju uz ražošanu un piegādi ar zemām 
oglekļa emisijām, un tāpēc ir jāatjauno un 
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tīklu” izveide; jāpaplašina energotīklu infrastruktūra, kā 
arī jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, mazina mūsu atkarību no 
fosilajiem kurināmajiem, palielina 
ražošanas un patēriņa efektivitāti un 
novērš oglekļa emisiju pārvirzi; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu ar zemām
siltumnīcefekta gāzu emisijām; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
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nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo
tīklu” izveide;

Or. de

Grozījums Nr. 275
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējā enerģijas 
tirgus saskaņošanas uzsākšana ir ļoti 
svarīgs aspekts, lai nodrošinātu pāreju uz 
ražošanu un piegādi ar zemām oglekļa 
emisijām, un tāpēc ir jāatjauno un 
jāpaplašina Eiropas energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide, īpaši izmantojot Eiropas 
Investīciju bankas līdzekļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
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drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

drošību, kā arī ilgtspējīgu ražošanu un 
novērš oglekļa emisiju pārvirzi; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu ar zemām oglekļa 
emisijām un oglekļa emisiju pārvirzes; 
iekšējais enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs 
aspekts, lai nodrošinātu pāreju uz ražošanu 
un piegādi ar zemām oglekļa emisijām, un 
tāpēc ir jāatjauno un jāpaplašina 
energotīklu infrastruktūra, kā arī jāsekmē 
t.s. „viedo tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 

15. pauž pārliecību, ka ES rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem un 
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enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

solidaritāti vērsta infrastruktūra un 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
zemas enerģijas cenas pasaulē un ES
apgādes drošību, kā arī ražošanu bez 
kaitīgo siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
bez oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina viedie elektrības 
un gāzes tīkli;

Or. pl

Grozījums Nr. 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu ar zemu
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

Or. es

Grozījums Nr. 280
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, atbalsta energoefektivitāti un 
taupīšanu, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
pienācīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai 
nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta 
enerģētikas politika, ar kuru nodrošina 
saprātīgas enerģijas cenas un apgādes 
drošību, kā arī ražošanu bez kaitīgo 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez 
oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai 
nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi 
ar zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir 
jāatjauno un jāpaplašina energotīklu 
infrastruktūra, kā arī jāsekmē t.s. „viedo 
tīklu” izveide;

Or. el
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Grozījums Nr. 282
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka Eiropas automobiļu 
nozarei ir svarīgi uzņemties vadību 
turpmākā elektromobiļu izstrādē un 
ražošanā; šajā saistībā aicina Eiropas 
Komisiju – vēlākais līdz 2011. gada vidum 
– nodrošināt elektrisko transportlīdzekļu 
izstrādes pamatnosacījumus, īpaši 
attiecībā uz infrastruktūru un uzlādes 
tehnoloģiju standartizāciju, kuras 
garantēs infrastruktūru savietojamību un 
drošību; vēl aicina Komisiju noteikt 
saskaņotas prasības elektrisko 
transportlīdzekļu apstiprināšanai, īpašu 
uzmanību pievēršot gan darba ņēmēju, 
gan gala lietotāju veselībai un drošībai;

Or. nl

Grozījums Nr. 283

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina par milzīgo darba vietu 
radīšanas potenciālu un izmaksu 
samazināšanas priekšrocībām, kuras ir 
iespējamas energoefektivātes uzlabojumu 
rezultātā; tāpēc iniciatīvām visās 
rūpniecības nozarēs ir jābūt balstītām uz 
tādu pasākumu, tostarp mērķu, standartu 
un salīdzinošās novērtēšanas mehānismu, 
pieņemšanu, kas nodrošina 
energoefektivitātes paaugstināšanu;



AM\839013LV.doc 43/86 PE452.770v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 284
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina ieviest jauninājumus veselības 
aprūpes un sociālajā nozarē, lai 
rūpniecības nozarēm nebūtu jāsaskaras 
ar darbaspēka trūkumu un augstākām 
darba izmaksām nākamajos gadu 
desmitos;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a pievērš uzmanību viedo tehnoloģiju 
enerģijas taupīšanas potenciālam;

Or. de

Grozījums Nr. 286

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzskata, ka ir nepieciešama 
transporta sistēmu un infrastruktūras 
ilgtspējas uzlabošanas politika, īstenojot 
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tādus pasākumus kā efektīvākas 
tehnoloģijas, savietojamība, novatorisks 
mobilitātes risinājums, kā arī vietējās 
apgādes politikas, lai nodrošinātu 
piegādes ķēžu darbības iespējamību ar 
ilgtspējīgākām loģistikas sistēmām un 
zemākām pamatdarbības izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 287

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c uzskata, ka modernās IKT 
tehnoloģijas rada lielu inovāciju 
potenciālu ilgtspējības un ekoefektivitātes 
atbalstam, piemēram, tehnoloģiju 
integrācija, pievienojot papildu 
informācijas līmeņus fiziskajiem 
līmeņiem, lai panāktu efektīvāku sistēmu 
(piemēram, ūdens apgādes, transporta 
sistēmu) pārvaldību; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt atvērto IKT 
standartu pieejamību šādiem 
risinājumiem, tāpēc aicina Komisiju 
pieprasīt atvērtos standartus un 
ieinteresētās personas veicināt atbilstošu 
atvērto standartu izstrādi resursu 
efektivitātes atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu 
prasmju trūkumus; starp veicamajiem 
uzdevumiem būtu:

16. pievērš uzmanību pietiekami 
kvalificēta tehniskā personāla 
nepieciešamībai; paredz, ka vispirms ir 
nepieciešams veikt ieguldījumus izglītības 
un apmācības jomā; prasa veikt visu 
iespējamo, lai novērstu prasmju trūkumus; 
starp veicamajiem uzdevumiem būtu:

Or. fr

Grozījums Nr. 289
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu 
prasmju trūkumus; starp veicamajiem 
uzdevumiem būtu:

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu 
prasmju trūkumus, lai uzlabotu 
darbaspēka kvalifikāciju un palielinātu 
rūpniecības pievilcību jauno diplomēto 
personu vidū; starp veicamajiem 
uzdevumiem būtu:

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu 
prasmju trūkumus; starp veicamajiem 
uzdevumiem būtu:

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu 
prasmju trūkumus visos līmeņos; starp 
veicamajiem uzdevumiem būtu:

Or. da
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Grozījums Nr. 291
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, lai atjaunotu mācību 
programmas un izstrādātu sekmīgus veidus 
pārejai no mācību iestādes uz darba tirgu;

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, lai atjaunotu mācību 
programmas, tostarp iekļaujot tajās 
„uzņēmējdarbības garu” un intereses 
palielināšanu par uzņēmējdarbību, un 
izstrādātu sekmīgus veidus pārejai no 
mācību iestādes uz darba tirgu, īpaši 
iedrošinot individuālas mobilitātes 
programmas, piemēram, „Erasmus
jaunajiem uzņēmējiem” un „Erasmus 
mācekļiem”;

Or. fr

Grozījums Nr. 292
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, lai atjaunotu mācību 
programmas un izstrādātu sekmīgus veidus 
pārejai no mācību iestādes uz darba tirgu;

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, lai atjaunotu mācību 
programmas un izstrādātu sekmīgus veidus 
pārejai no izglītības uz profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, lai atjaunotu mācību 
programmas un izstrādātu sekmīgus veidus 
pārejai no mācību iestādes uz darba tirgu;

institucionalizēts dialogs starp 
kompetentajām iestādēm, uzņēmumu 
pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai 
atjaunotu mācību programmas un 
izstrādātu sekmīgus veidus pārejai no 
mācību iestādes uz darba tirgu;

Or. fr

Grozījums Nr. 294
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsvara likšana gan uz nepieciešamību 
stiprināt ar darbu saistītas apmācības visā 
Eiropā, lai izveidotu ciešāku saikni starp 
profesionālās apmācības sistēmām un 
darba tirgu, gan profesionālās apmācības 
pievilcības palielināšanas svarīgumu visā 
Eiropā, nodrošinot augstākās izglītības 
pieejamību profesionālās apmācības 
beidzējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 295
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tiesību uz mūžizglītību nodrošināšana 
visiem pilsoņiem, kuriem ir jādod iespēja 
pārkvalificēties darba mūža laikā, kam ir 
būtiska nozīme vienlīdzības un 
solidaritātes, kā arī konkurētspējas 
nodrošināšanā ekonomisko grūtību 
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apstākļos;

Or. sv

Grozījums Nr. 296
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

novatoriska jauno studentu kā nākamo 
darba ņēmēju apmācība, kuri ir gatavi 
prognozētajām tehnoloģiskajām 
pārmaiņām un ciešāku attiecību 
veidošanai starp augstskolām, pētniecības 
institūtiem un rūpniecības nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu gan 
izglītības, gan apmācības jomā; veicināt 
informācijas apmaiņu par novatoriskiem 
pasākumiem, kas paredz uzlabot darba un 
ģimenes dzīves savienojamību, kā arī 
veicināt sieviešu un vīriešu vienlīdzību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī
paraugprakses piemēru apmaiņu;

uzlabota un plašāka piekļuve visiem 
izglītības un apmācības līmeņiem, īpaši
zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas jomā, īstenojot saskaņotas 
iniciatīvas un paraugprakses piemēru 
apmaiņu;

Or. es

Grozījums Nr. 299
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā un 
konsolidētu mācību priekšmetus, kas īpaši 
saistīti ar uzņēmumu izveidi, kā daļu no 
pamatizglītības visos līmeņos un jo īpaši 
sieviešu gadījumā, kā arī paraugprakses 
piemēru apmaiņu;

Or. es

Grozījums Nr. 300
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
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inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm un 
neaizsargātajām grupām un migrējošiem 
strādniekiem, kā arī paraugprakses 
piemēru apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, pievēršot uzmanību abu 
dzimumu iesaistīšanai, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī 
paraugprakses piemēru apmaiņu;

saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu 
izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā visos 
līmeņos, kā arī paraugprakses piemēru 
apmaiņu;

Or. de

Grozījums Nr. 303

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

saskaņotas darbības, lai uzlabotu 
izglītošanu un informētību par Eiropas 
rūpniecības nozaru ekonomisko lomu un 
nepieciešamību īstenot to novatorisku 
pārveidošanu tādas ekonomikas 
apstākļos, kurā tiek taupīti līdzekļi un 
radīts maz oglekļa emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 2.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būtiski palielināti centieni iedrošināt 
jaunos pilsoņus un jo īpaši sievietes 
izvēlēties izglītojošus kursus zinātnes, 
tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 305
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

esošā darbaspēka prasmju uzlabošana, 
īpašu uzmanību pievēršot darba ņēmējiem 
ar nepietiekamām prasmēm un 
novecojušu apmācību. Prasmju 
uzlabošanas mērķis ir paaugstināt 
uzņēmumu konkurētspēju un darba 
ņēmēju nodarbinātības izredzes; ir svarīgi 
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panākt, ka prasmju uzlabošana nenotiek 
tikai, pamatojoties uz atsevišķa 
uzņēmuma novērtējumu par tam 
nepieciešamajām prasmēm; darba 
ņēmējiem ir jāgarantē arī nepārtraukta 
prasmju praktizēšana un pilnveidošana, 
kas uzlabo viņu nodarbinātības izredzes 
citos uzņēmumos/nozarēs; ir jānodrošina 
visu darba ņēmēju apmācības 
sistemātiska plānošana;

Or. da

Grozījums Nr. 306
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 3.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

darba vietu un zināšanu Eiropas līmeņa 
salīdzinošās novērtēšanas pārvaldības 
izveidošana atbilstoši profesionālo 
nozaru, uzņēmumu un attīstītāko 
rūpniecības reģionu līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 3.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ar rūpniecību saistīto profesiju 
novērošanas punktu izveidošana 
reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, lai 
noteiktu nākotnes profesijas un profesiju 
pieprasījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 308
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

uz darbu balstītu mācību un profesionālās 
pārkvalifikācijas un mūžizglītības
programmu izstrāde sadarbībā ar 
izglītības iestādēm un sociālajiem 
partneriem gan darba ņēmējiem, gan 
darba devējiem; augstskolu atvēršana un to 
modernizācija speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšanai (inženieriem, 
datorzinātniekiem, tehniķiem);

Or. fr

Grozījums Nr. 309
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem) vai pastiprināta sadarbība 
starp zinātniskajām augstskolām un tām 
lietišķo zinātņu augstskolām un mācību 
iestādēm, kuras ir vairāk pielāgotas 
profesionālās izglītības iegūšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu ilgmūžīgai kvalifikācijas 
paaugstināšanai un kvalifikācijas maiņai
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

Or. en

Grozījums Nr. 311
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

augstskolu atvēršana un to modernizācija 
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

augstskolu atvēršana, modernizācija un 
finansiāla atbalsta sniegšana speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, 
tehniķiem);

Or. de

Grozījums Nr. 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

lielāka mobilitāte un elastība gan darba 
devēju, gan darba ņēmēju profesionālajā 
un izglītojošajā apmācībā, ņemot vērā 
individuālās, īpaši MVU, prasības;

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

lielāka mobilitāte un elastība gan darba 
devēju, gan darba ņēmēju profesionālajā 
un izglītojošajā apmācībā, ņemot vērā 
individuālās, īpaši MVU, prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

dalībvalstu iedrošināšana īstenot pensiju 
sistēmu reformas un likvidēt stimulu 
priekšlaicīgi atstāt darba tirgu, lai 
palielinātu vecāka gadagājuma darba 
ņēmēju nodarbinātības proporciju;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

jauno vajadzību izpēte, kuras 
nodarbinātības un kvalifikācijas ziņā ir 
izveidojušās, rodoties darba vietām zaļajā 
ekonomikā, ar mērķi apmierināt šīs 
vajadzības, nodrošinot atbilstošu 
apmācību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 316
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ciešākas sinerģijas iedrošināšana starp 
augstskolām un uzņēmējdarbības kultūru 
un uzņēmumiem, kuru darbības pamatā ir 
zināšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 317
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

stimulējoši pasākumi, kas atvieglo 
diplomētu inženieru un pētnieku 
ienākšanu ES no trešām valstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

stimulu radīšana augstākajai izglītībai 
veikt attiecīgus pielāgojumus mācību 
programmās;

Or. en



AM\839013LV.doc 57/86 PE452.770v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 319
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

fakta atzīšana, ka likumīga ekonomiskā 
migrācija var palīdzēt rast tūlītēju 
atvieglojumu darbaspēka trūkumam 
Eiropā, Eiropai ir jāuzlabo vispārējā 
statistika attiecībā uz kvalificētu migrantu 
piesaistīšanu; šajā saistībā aicina 
Komisiju nodrošināt ES Zilās kartes ātru 
un savlaicīgu transponēšanu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka funkcionējošs kapitāla 
tirgus ir būtisks dinamiskas un 
novatoriskas ekonomikas 
priekšnoteikums; ierobežotā piekļuve 
kredīta finansējumam ir vēl vairāk 
pasliktinājusies ekonomiskās krīzes 
ietekmē; nedrīkst pieļaut, ka finanšu 
tirgus regulējums varētu apdraudēt 
pašreizējās ekonomikas īstermiņa 
finansēšanas vajadzības un uzņēmumu 
spēju ieguldīt; līdz ar to ir jāņem vērā 
kopējā jauno Banku darbības regulējuma 
noteikumu ietekme un/vai jaunie nodokļi, 
lai nepieļautu būtisku negatīvu ietekmi un 
finanšu un rūpniecības nozares 
konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ilgtspējīga rūpniecības kultūra
16.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot pareizo 
struktūru, lai rūpniecība varētu saglabāt 
savu vietu Eiropā un uzlabot globālo 
konkurētspēju; tāpēc uzskata, ka ES 
politiku pamatā jābūt pilnīgiem ietekmes 
novērtējumiem, kuros veikta visu ES 
politiku ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu leņķu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot pareizo 
struktūru, lai rūpniecība varētu saglabāt 
savu vietu Eiropā un uzlabot globālo 
konkurētspēju; tāpēc uzskata, ka ES 
politiku pamatā jābūt pilnīgiem ietekmes 
novērtējumiem, kuros veikta visu ES 
politiku ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu leņķu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Bernd Lange

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

16.a uzsver, ka relatīvo nevēlēšanos 
iesaistīties pašnodarbinātas personas 
saimnieciskajā darbībā var pārvarēt, radot 
pievilcīgāku vidi jaunajiem uzņēmējiem, 
integrētākas atbalsta shēmas, piemēram, 
ENTRE:DI, un īpašas programmas, 
piemēram, „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”;

Or. de

Grozījums Nr. 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot pareizo 
struktūru, lai rūpniecība varētu saglabāt 
savu vietu Eiropā un uzlabot globālo 
konkurētspēju; tāpēc uzskata, ka ES 
politiku pamatā jābūt pilnīgiem ietekmes 
novērtējumiem, kuros veikta visu ES 
politiku ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu leņķu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
pētīt jaunu finansējuma avotu iespējas 
lieliem Eiropas infrastruktūras projektiem 
un atbalsta ES obligāciju projekta izstrādi 
sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku;
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Or. en

Grozījums Nr. 326
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
3.a apakšvirsraksts (jauns) (pēc 16. punkta – 4. ievilkuma)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Godīga konkurence

Or. fr

Grozījums Nr. 327
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a pauž pārliecību par nepieciešamību 
nodot iekšējā tirgus instrumentus Eiropas 
rūpniecības politikas ziņā, lai veicinātu 
lielo „Eiropas čempionu” rašanos, kuri 
nosaka vispasaules salīdzinošās 
novērtēšanas rādītājus savā darbības 
jomā, piemēram, Galileo vai SESAR; 
pieprasa ES nenoteikt tādus 
ierobežojumus uzņēmumiem, kas ir pārāk 
nesamērīgi ar trešajās valstīs 
pastāvošajiem ierobežojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 328
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b uzsver nepieciešamību ES garantēt 
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uzņēmumiem abpusēju valsts pasūtījumu 
atvērtību, risinot sarunas par divpusējiem 
un daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām 
valstīm un vienlaikus uzlabojot MVU 
izmantoto tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu efektivitāti, lai cīnītos pret 
monetārā, sociālā, ekoloģiskā dempinga 
praktizēšanu, pirātismu, viltošanu vai 
nelegālām kopijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 329
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.c pieprasa ES sekot Kanādas, 
Amerikas Savienoto Valstu, Ķīnas vai 
Japānas piemēram un noteikt kā prasību 
norādīt noteiktu no trešām valstīm 
importētu produktu izcelsmes valsti, lai 
šiem, tāpat kā ES ražotiem, produktiem 
tiktu piemērotas kvalitātes un drošības 
prasības attiecībā uz izsekojamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.d pieprasa pastiprināt cīņu pret oglekļa 
emisijām ārpus ES, integrējot Kopienas 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmā produktus, kas 
ražoti ārpus Eiropas Savienības, kuriem 
nav piemērojami oglekļa emisijas 
ierobežojumi un kuri tiek iegūti nozarēs, 
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kurās pastāv pārvietošanas risks;

Or. fr

Grozījums Nr. 331
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
16.e punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.e uzstāj, ka ES ir jāpārbauda trešo 
valstu ekonomikā pielietotās metodes 
pirms savas politikas izstrādes, un jo īpaši 
pieprasa Eiropas Komisijai novērtēt 
Eiropas uzņēmumu starptautiskās 
konkurētspējas situāciju kā kritēriju, 
uzraugot valsts atbalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia 
Hibner, Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia 
Sartori, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, 
piemēram, ekoloģiskās rūpniecības 
nozarēm (aptuveni 3,5 miljoni 
nodarbināto, EUR 300 miljardu liels 
apgrozījums, līdz pat 50 % daļa pasaules 
tirgū); uzsver, ka daudzos „tradicionālos” 
tirgos arī ir lielas inovāciju iespējas, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs un/vai tām ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 

17. aicina izstrādāt ES iniciatīvas, kurās 
tiek noteikts, kas ir izaugsmes, inovāciju 
un konkurētspējas dzinējspēks dažādās 
nozarēs, un tad ierosināt uz tirgu balstītas 
politikas reaģēšanas iespējas, kuras
stimulē labvēlīgus un paredzamus 
pamatnosacījumus izaugsmei, inovācijām 
un konkurētspējai visās nozarēs bez 
uzvarētāju noteikšanas;
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veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, 
piemēram, ekoloģiskās rūpniecības 
nozarēm (aptuveni 3,5 miljoni 
nodarbināto, EUR 300 miljardu liels 
apgrozījums, līdz pat 50 % daļa pasaules 
tirgū); uzsver, ka daudzos „tradicionālos” 
tirgos arī ir lielas inovāciju iespējas, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs un/vai tām ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 
veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina izstrādāt ES iniciatīvas, kurās 
tiek noteikts, kas ir izaugsmes, inovāciju 
un konkurētspējas dzinējspēks dažādās 
nozarēs, un tad ierosināt uz tirgu balstītas 
politikas reaģēšanas iespējas; uz tirgu 
balstīti risinājumi jāīsteno bez uzvarētāju 
noteikšanas citā nozarē – ES ir jāuzlabo 
konkurētspēja visās nozarēs, radot 
labvēlīgus un paredzamus 
pamatnosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 

17. aicina labāk koordinēt no tehnoloģiju 
viedokļa neitrālu ES politiku attiecībā uz 
vadošajiem tirgiem, piemēram, ekoloģiskās 
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3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

rūpniecības nozarēm (aptuveni 3,5 miljoni 
nodarbināto, EUR 300 miljardu liels 
apgrozījums, līdz pat 50 % daļa pasaules 
tirgū), un rūpnieciskās nozares ar spēcīgu 
novatorisma potenciālu, piemēram,
tērauda, automobiļu, kuģu būves nozarēs,
kurām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, īpašu 
uzmanību pievēršot saprātīgām 
izmaksām, kā arī turpināt stimulējošu 
ierosmju, piemēram, videi draudzīgu 
automobiļu iniciatīvu, izstrādi; šajā 
saistībā aicina rīkot ilgtermiņa kampaņu 
par ilgtspējīgu patēriņu, lai uzlabotu 
informētību un mainītu uzvedību, tādējādi 
atbalstot jaunus novatoriskus produktus 
un dizainu;

Or. de

Grozījums Nr. 335
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, lai, 
piemēram, stimulētu tādu produktu 
izstrādi, kuri ir pilnībā atkārtoti 
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videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu; izmantojami un/vai otrreiz pārstrādājami 
(reģeneratīvi), kā arī īstenot stimulējošas 
ierosmes, piemēram, videi draudzīgu 
automobiļu iniciatīvu;

Or. nl

Grozījums Nr. 336
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu; 
uzskata, ka arī tirgū balstīti instrumenti 
un stimuli var kļūt par būtisku 
dzinējspēku šādu vadošo tirgu attīstībā;

Or. sv

Grozījums Nr. 337
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
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attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu; 
tomēr uzsver, ka rūpniecības politika, kas 
atbalsta šīs rūpniecības nozares, nedrīkst 
ierobežot jaunu rūpniecības nozaru, 
kurām ir liels izaugsmes potenciāls, 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot; uzsver vadošo atbalsta 
tehnoloģiju (KETs) pārnozaru nozīmi 
minēto tirgu konkurētspējas uzturēšanā 
un veicināšanā, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
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videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu; piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. de

Grozījums Nr. 339
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm 
(aptuveni 3,5 miljoni nodarbināto, EUR 
300 miljardu liels apgrozījums, līdz pat 
50 % daļa pasaules tirgū); uzsver, ka 
daudzos „tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģijas nozarēm un saistītām nozarēm, 
kuru pamatā ir atjaunojamās izejvielas
(aptuveni 3,5 miljoni nodarbināto, EUR 
300 miljardu liels apgrozījums, līdz pat 
50 % daļa pasaules tirgū); uzsver, ka 
daudzos „tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
autotransporta, ķīmijas, enerģijas, 
papīrrūpniecības, kuģu būves nozarēs 
un/vai tām ir salīdzinošas priekšrocības, 
kuras vajadzētu pilnībā izmantot, un šā 
mērķa labā vajadzētu turpināt attīstīt 
konkrētiem produktiem veltītu tiesisko 
regulējumu, piemēram, ekodizaina 
direktīvu, kā arī īstenot stimulējošas 
ierosmes, piemēram, videi draudzīgu 
automobiļu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
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ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, pilnībā 
īstenot direktīvu par produktu, kas patērē 
enerģiju, ekomarķējumu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. el

Grozījums Nr. 341
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū), samazinot valsts subsīdijas 
tiem; uzsver, ka daudzos „tradicionālos” 
tirgos arī ir lielas inovāciju iespējas, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs un/vai tām ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 
veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. en
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Grozījums Nr. 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū) un ražošanai, tostarp, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs, kurām ir lielas inovāciju 
iespējas un/vai ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 
veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū) un ražošanai, tostarp, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs, kurām ir lielas inovāciju 
iespējas un/vai ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 
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produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos 
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas 
inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, 
automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras 
vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa 
labā vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū) un ražošanai, tostarp, 
piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu 
būves nozarēs, kurām ir lielas inovāciju 
iespējas un/vai ir salīdzinošas 
priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā 
izmantot, un šā mērķa labā vajadzētu 
turpināt attīstīt konkrētiem produktiem 
veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot 
stimulējošas ierosmes, piemēram, videi 
draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 

17. aicina labāk koordinēt ES politiku 
attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, 
ekoloģiskās rūpniecības nozarēm (aptuveni 
3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu 
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liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos
„tradicionālos” tirgos arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

liels apgrozījums, līdz pat 50 % daļa 
pasaules tirgū); uzsver, ka daudzās
rūpniecības nozarēs arī ir lielas inovāciju 
iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, 
kuģu būves nozarēs un/vai tām ir 
salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu 
pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem 
produktiem veltītu tiesisko regulējumu, 
piemēram, ekodizaina direktīvu, kā arī 
īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, 
videi draudzīgu automobiļu iniciatīvu;

Or. fr

Grozījums Nr. 346
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju skaidri integrēt šo 
rūpniecības politiku Ceļveža zemu oglekļa 
emisiju ekonomikas izveidei līdz 
2050. gadam izstrādē, Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
(SET-Plan) un 2050. gada redzējumā 
Ceļvedī resursu ziņā efektīvas Eiropas 
izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot pareizo 
struktūru, lai rūpniecība varētu saglabāt 
savu vietu Eiropā un uzlabot globālo 
konkurētspēju; tāpēc uzskata, ka ES 
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politiku pamatā jābūt pilnīgiem ietekmes 
novērtējumiem, kuros veikta visu ES 
politiku ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu leņķu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 348
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot pareizo 
struktūru, lai rūpniecība varētu saglabāt 
savu vietu Eiropā un uzlabot globālo 
konkurētspēju; tāpēc uzskata, ka ES 
politiku pamatā jābūt pilnīgiem ietekmes 
novērtējumiem, kuros veikta visu ES 
politiku ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu leņķu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. prasa pagarināt „Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu”, lai tā 
turpinātos arī pēc 2013. gada, kā arī to 
ievērojami paplašināt;

18. prasa uzturēt un pagarināt ar tirgu 
cieši saistītu inovāciju finansējumu, 
piemēram, pašreizējo „Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu”;

Or. en
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Grozījums Nr. 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. prasa pagarināt „Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu”, lai tā 
turpinātos arī pēc 2013. gada, kā arī to
ievērojami paplašināt;

18. prasa pagarināt „Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu”, lai tā 
turpinātos arī pēc 2013. gada, kā arī 
ievērojami paplašināt tās finansējuma 
summu;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka ir nepieciešams 
sistemātiski pārbaudīt visu jauno tiesību 
aktu kvalitāti, izmantojot šādus kritērijus:
zinātniskais novērtējums: liecību kvalitāte 
un interpretācija;
konsultēšanās: jautājumu uzdošana 
„lietotājiem” par esošo noteikumu radīto 
pieredzi;
starptautiska salīdzinošā novērtēšana: 
salīdzināšana ar tiesību aktiem vadošajās 
konkurējošajās valstīs;
priekšlikuma atbilstība attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem;
panāktā vienkāršošana (tostarp 
brīvprātīgās alternatīvas);

Or. en
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Grozījums Nr. 352
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atgādina, ka Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonds (EGPF) ir kļuvis par 
svarīgu rīku, kas palīdz kopienām īstenot 
pāreju no nekonkurētspējīgām uz 
konkurētspējīgām rūpniecības nozarēm; 
uzsver, ka EGPF ir jāturpina darboties un 
nepieciešamības gadījumā tas ir 
jāpaplašina;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu 
standartu noteikšanas jomā un panāktu
starptautisku standartizāciju, tādējādi 
nodrošinot līderību tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, rodot 
risinājumu steriliem lingvistiskiem 
strīdiem; uzskata, ka Kopienas patents 
ļaus uzlabot pamatnosacījumus 
rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai un tās 
procedūru izmaksas, īpaši attiecībā uz 
MVU/MVN un uzņēmumiem vidutājiem, 
īstenot standartu noteikšanas reformu, 
pievēršot uzmanību salīdzinošajām 
priekšrocībām, kuras izriet no augstu 
sociālo un vides standartu ievērošanas; 
arī uzskata, ka tas ļaus panākt
starptautisku standartizāciju, tādējādi 
nodrošinot līderību tehnoloģiju jomā un 
uzlabojot patērētāju informētību un 
drošību;

Or. fr



AM\839013LV.doc 75/86 PE452.770v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 354
Jens Rohde

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; uzskata, ka 10 gadi ir 
pietiekami ilgs laika posms un ikgadējās 
izmaksas Eiropas uzņēmumiem 
250 miljonu EUR apmērā ir pārāk 
augstas; tāpēc pauž spēcīgu atbalstu 
jaunajai Padomes idejai par uzlabotas 
sadarbības procedūras ierosināšanu 
attiecībā uz kopējo ES patentu gadījumā, 
ja Padome nepanāk vienošanos 
pašreizējās prezidentūras laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, kas nodrošinās 
efektīvu un kvalitatīvu tiesisko aizsardzību 
par zemām izmaksām, kā arī saskaņotu 
strīdu risināšanas sistēmu Eiropā patentu 
jomā, uzlabot pamatnosacījumus 
rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai, lai 
īstenotu reformu standartu noteikšanas 
jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 356
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu, lai pārvarētu 
pašreizējās grūtības un panāktu ātru 
vienotā Kopienas patenta izstrādi, jo tā 
pašreizējais stāvoklis ir neapmierinošs 
attiecībā uz MVU, un „Eiropas Patentu 
fonda” izstrādi, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā un 
intelektuālā īpašuma aizsardzībai, lai 
īstenotu reformu standartu noteikšanas 
jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; uzskata, ka būtisks 
rūpniecības politikas problēmjautājums ir 
cīņas pastiprināšana pret viltošanu un 
intelektuālā īpašuma aizsardzība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; minētā patenta pamatā 
jābūt tiesiskās noteiktības un 
nediskriminēšanas principiem, lai 
nepieļautu neizdevīgus konkurences 
apstākļus uzņēmumu vidū;

Or. es

Grozījums Nr. 359
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; prasa likt īpašu uzsvaru 
uz savietojamības principu un atklātu un 
pārredzamu standartu izstrādes procesu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 360
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; tomēr uzskata, ka ir 
rūpīgi jāpārdomā standartizācijas 
noteikumi, lai nodrošinātu ES 
rūpniecības konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā; birokrātisko izmaksu 
maksimāla samazināšana ļauj nodrošināt 
MVU turpmāku konkurētspēju (īpaši 
attiecībā uz patentu tulkošanas 
izmaksām);

Or. en

Grozījums Nr. 362
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Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā un panāktu starptautisku 
standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību 
tehnoloģiju jomā;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai 
Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu 
pamatnosacījumus rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu 
noteikšanas jomā, IKT standartizācijas 
politikas modernizācijas reformu ES un 
panāktu starptautisku standartizāciju, 
tādējādi nodrošinot līderību tehnoloģiju 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā tās 
situācijas, kuras šobrīd nav aplūkotas 
Eiropas tiesību aktos par patentiem, 
piemēram, „komercnoslēpumi”, lai 
Eiropas rūpniecības nozare varētu 
izmantot reālas intelektuālās aizsardzības 
priekšrocības attiecībā uz produktiem un 
procedūrām, ņemot par piemēru 
Amerikas Savienotās Valstis un Japānu;

Or. fr

Grozījums Nr. 364
Bernd Lange

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

19.a uzsver, ka Eiropas rūpniecības 
veiktspējai vēl aizvien ir plašs potenciāls 
iekšējā tirgus pilnīgā realizācijā, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis ātri 
novērst atlikušos šķēršļus un kavēkļus 
iekšējā tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 365
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b lai uzlabotu Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju un līderību 
tehnoloģiju jomā, atgādina, ka ir:
jābalstās uz Eiropas Standartizācijas 
sistēmu (ESS), kuras priekšrocības ir 
apstiprinātas praksē, un konsolidēt to, lai 
tā labāk atbilstu novatorisku uzņēmumu 
un jo īpaši MVU vajadzībām;
jāveicina uzņēmumu un jo īpaši MVU 
līdzdalība standartizācijas procesā un 
jānodrošina augsts standartu 
popularizēšanas līmenis;

Or. fr

Grozījums Nr. 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del 
Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

20. piebilst, ka pārstrukturēšana ir 
uzņēmumu un sociālo partneru primārais 
uzdevums; aicina dalībvalstis nodrošināt 
ekonomiskās pārejas sociālās ietekmes 
mazināšanu, uzlabojot mobilitāti darba 
tirgū „elastdrošības” jēdziena, 
pārkvalificēšanās un citu pasākumu 
kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

20. piebilst, ka pārstrukturēšana ir 
uzņēmumu un sociālo partneru primārais 
uzdevums; aicina dalībvalstis nodrošināt 
ekonomiskās pārejas sociālās ietekmes 
mazināšanu, uzlabojot mobilitāti darba 
tirgū „elastdrošības” jēdziena, 
pārkvalificēšanās un citu pasākumu 
kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 

20. uzskata, ka konkurences politikai ir 
jāatbilst iekšējā tirgus noteikumiem un 
jāapmierina stingras rūpniecības politikas 
vajadzības, nodrošinot atbilstošu valsts 
atbalsta politiku, kurā tiek atbalstītas 
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jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

novatorisku, efektīvu un ekoloģisku 
tehnoloģiju izstrādes iniciatīvas; prasa 
izveidot darba grupu pārstrukturēšanas 
jautājumos un panākt Eiropas 
struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 369
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

20. prasa atstāt pārstrukturēšanas 
procesus dalībvalstu kompetencē, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
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un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem, lai palīdzētu darba ņēmējiem 
pāriet uz citām nozarēm, kurās tiek 
piedāvātas jaunas nodarbinātības 
iespējas;

Or. fr

Grozījums Nr. 371
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos, kuras 
sastāvā būtu visas ieinteresētās puses un 
jo īpaši darba ņēmēju pārstāvji, un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 372

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
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procesiem; procesiem, tiecoties pēc novatoriskām un 
ilgtspējīgām alternatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa izveidot darba grupu 
pārstrukturēšanas jautājumos un panākt 
Eiropas struktūrfondu lielāku lomu 
pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

20. prasa izveidot darba grupu Eiropas 
Parlamentā pārstrukturēšanas jautājumos 
un panākt Eiropas struktūrfondu lielāku 
lomu pārstrukturēšanas procesos, lai darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu attīstīta 
jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība 
un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a prasa Eiropas Komisijai uzņemties 
aktīvāku lomu uzņēmumu 
pārstrukturēšanā sadarbībā ar Eiropas 
Uzņēmumu padomi; ir jānodrošina pēc 
iespējas ātrāka visas attiecīgās 
informācijas pieejamība Eiropas 
Komisijai šādas restrukturēšanas 
veikšanas gadījumā, lai tā varētu 
pilnvērtīgi darboties kā Eiropas 
sarunbiedre un koordinatore attiecībā uz 
dalībvalstīm; tādējādi Komisijai arī būs 
iespēja labāk pārbaudīt un novērtēt valsts 
atbalsta izmantošanu pārstrukturēšanas 
sekmīgai norisei;
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Or. nl

Grozījums Nr. 375
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a prasa padziļināti izvērtēt Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fondu un 
īstenot tā reformas, lai nodrošinātu tā 
ātrāku pieejamību, kā arī palielināt tā 
budžetu nākamajā finanšu plānā; turklāt 
ierosina izveidot Eiropas Vides 
pielāgošanas fondu;

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzīst rūpniecības attīstības reģionālās 
atšķirības, tai skaitā saistībā ar 
deindustrializāciju jaunajās dalībvalstīs, un 
prasa tās ņemt vērā arī jaunajā ilgtspējīgas 
rūpniecības politikā, lai stiprinātu 
teritoriālo kohēziju;

21. atzīst rūpniecības attīstības reģionālās 
atšķirības, tai skaitā saistībā ar 
deindustrializāciju jaunajās dalībvalstīs, un 
prasa tās ņemt vērā arī jaunajā ilgtspējīgas 
rūpniecības un struktūrfondu sadalījuma
politikā, lai stiprinātu teritoriālo kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 377
Patrizia Toia

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

21.a ir informēts par dažādajiem Eiropā 
esošajiem uzņēmumu veidiem; īpaši 
uzsver, ka liela nozīme ir uzņēmumiem, 
kas veido „sociālās ekonomikas” daļas, 
balstoties uz modeli, kas noteikts, nevis 
raugoties no darbības apjoma vai nozares, 
bet no sociālo ieinteresēto personu 
līdzdalības viedokļa, humānā aspekta un 
sociālo mērķu dominēšanai pār kapitālu, 
solidaritātes un atbildības principu 
aizsardzībai un piemērošanai, lietotāju un 
vispārējo interešu līdzsvarošanai, 
brīvprātīgai un atvērtai piederībai, peļņas 
lielākās daļas izmantošanai ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai un 
pakalpojumiem, kas sniegti locekļiem, 
balstoties uz vispārējo interešu 
ievērošanas principu;

Or. it


