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Grozījums Nr. 378
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver MVU lomu rūpniecībā un aicina 
Komisiju:

22. uzsver MVU lomu rūpniecībā, jo īpaši, 
ja runa ir par ilgtermiņa darba vietu 
nodrošināšanu reģionālajā līmenī, un 
aicina Komisiju:

Or. fr

Grozījums Nr. 379
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver MVU lomu rūpniecībā un aicina 
Komisiju:

22. uzsver MVU lomu rūpniecībā, 
ekonomikas un radošajā dinamismā, 
augsta izaugsmes līmeņa saglabāšanā un 
aicina Komisiju:

Or. fr

Grozījums Nr. 380
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• paātrināti īstenot Mazās 
uzņēmējdarbības aktu un novērst
trūkumus pieņemto pamatprincipu un 
konkrētu pasākumu īstenošanā 
(piemēram, pārvaldes izdevumu 
samazināšana, MVU tests);

• vairāk rūpēties par mazo un vidējo 
uzņēmumu atšķirīgajām īpašībām un 
īpašajām problēmām, ar ko tie saskaras, 
uzstājot uz Mazās uzņēmējdarbības akta
īstenošanu, novēršot trūkumus pieņemto 
pamatprincipu īstenošanā un ieviešot 
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atbilstošus īpašos pasākumus, piemēram, 
pārvaldes izdevumu samazināšanu un 
vienkāršošanu un MVU testu, atbilstoši 
Komisijas mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 381
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• paātrināti īstenot Mazās uzņēmējdarbības 
aktu un novērst trūkumus pieņemto 
pamatprincipu un konkrētu pasākumu 
īstenošanā (piemēram, pārvaldes 
izdevumu samazināšana, MVU tests);

• paātrināti īstenot Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, novērst trūkumus pieņemto 
pamatprincipu īstenošanā un atbilstoši 
Mazās uzņēmējdarbības aktam īstenot 
konkrētus pasākumus (piemēram, 
pārvaldes izdevumu samazināšana, MVU 
tests), lai beidzot tiktu panākts pietiekams 
progress attiecībā uz Eiropas MVU un 
vienlīdzīgi sākotnējie nosacījumi visiem 
MVU iekšējā tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• paātrināti īstenot Mazās uzņēmējdarbības 
aktu un novērst trūkumus pieņemto 
pamatprincipu un konkrētu pasākumu 
īstenošanā (piemēram, pārvaldes izdevumu 
samazināšana, MVU tests);

• paātrināti īstenot Mazās uzņēmējdarbības 
aktu un novērst trūkumus pieņemto 
pamatprincipu un konkrētu pasākumu 
īstenošanā (piemēram, pārvaldes izdevumu 
samazināšana, MVU tests); uzskata, ka 
jāņem vērā citi reglamentējošā sloga 
aspekti, nevis administratīvais slogs, t.i., 
atbilstības izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 383
Patrizia Toia

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• atbalstīt MVU piekļuvi pētniecības 
pakalpojumiem un pieredzei, izmantojot 
universitāšu konsorcijus un fondus, 
struktūras, kas darbojas kā „vidutājs” 
starp pētniecību un tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Françoise Grossetête

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• neaizmirst jautājumu par Eiropas 
privātuzņēmumu statūtiem, kas daudzus 
gadus bijis galvenais temats Eiropas 
debatēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• turpināt centienus, lai uzlabotu MVU 
piekļuvi finansējumam un lai jo īpaši 
attīstītu noturīgas riska kapitāla 
izmantošanas iespējas, kā arī finanšu tirgu 
jaunveidošanas procesā stiprināt MVU 

• turpināt centienus, lai uzlabotu MVU 
piekļuvi finansējumam un lai jo īpaši 
attīstītu noturīgas riska kapitāla 
izmantošanas iespējas, kā arī finanšu tirgu 
jaunveidošanas procesā stiprināt MVU 
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finansējuma iespējas un tiem piemērotākos 
finansējuma avotus;

finansējuma iespējas un tiem piemērotākos 
finansējuma avotus; atvērt tirgus un radīt 
godīgus konkurences priekšnosacījumus, 
vairāk ļaujot uzņēmējiem un maziem 
uzņēmumiem augt un attīstīties par 
uzņēmumiem, kas darbojas visā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• turpināt centienus, lai uzlabotu MVU 
piekļuvi finansējumam un lai jo īpaši 
attīstītu noturīgas riska kapitāla 
izmantošanas iespējas, kā arī finanšu tirgu 
jaunveidošanas procesā stiprināt MVU 
finansējuma iespējas un tiem piemērotākos 
finansējuma avotus;

• turpināt centienus, lai uzlabotu MVU 
piekļuvi finansējumam un lai jo īpaši 
attīstītu noturīgas riska kapitāla 
izmantošanas iespējas, kā arī finanšu tirgu 
jaunveidošanas procesā stiprināt MVU 
finansējuma iespējas — kā īstermiņā, tā 
arī ilgtermiņā — un tiem piemērotākos 
finansējuma avotus;

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• pārbaudīt mazo un vidējo uzņēmumu ES 
definīciju, vai tā ir elastīga un vai tajā ir 
ievērotas tādu uzņēmumu intereses, kas 
ievēro noteikto tirdzniecības un 
nodarbinātības slieksni, pamatojoties uz 
izaugsmi vai citiem iemesliem, bet kuru 
īpašības tomēr atbilst vidēja uzņēmuma 
īpašībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 388
Henri Weber

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• pilnveidot konsultāciju nodrošināšanu 
eksportējošiem MVU, jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi tirgiem valstīs, kas neietilpst ES, 
nodrošinot ilgtermiņa klātbūtni šajos 
tirgos, aizsargājot intelektuālo īpašumu 
un optimizējot tā finansiālo un 
tehnoloģisko vērtību;

Or. fr

Grozījums Nr. 389
Catherine Trautmann

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• palielināt MVU dalību pētniecības un 
izstrādes pamatprogrammās, vienkāršojot 
attiecīgās procedūras un ieviešot 
efektīvāku informācijas un atbalsta 
sistēmu vietējā mērogā;

Or. fr

Grozījums Nr. 390
Françoise Grossetête

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• īstenot projektus, kas sekmē darbu tīklā 
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starp MVU un lielākiem uzņēmumiem 
visā vērtību ķēdē;

Or. fr

Grozījums Nr. 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• stiprināt internacionalizācijas 
pasākumus, lai palielinātu MVU 
konkurētspēju un sagatavotību iekšējam 
un pasaules tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 392

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• nodrošināt instrumentus 
ekojauninājumu MVU attīstības un 
izaugsmes, kā arī ekoindustriālo parku 
attīstības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2.a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• īstenot projektus, lai veicinātu MVU un 
lielāku uzņēmumu darbību tīklā visā 
vērtību ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta 
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia 
Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• pārbaudīt, vai vidējie un ģimenēm 
piederošie uzņēmumi, kas neatbilst spēkā 
esošās MVU definīcijas kritērijiem, 
pienācīgi spēj izmantot esošās un nākotnē 
paredzētās finansējuma iespējas 
pētniecībai un attīstībai, kuras jo īpaši 
vērstas uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• nodrošināt lielāku konverģenci starp 
piegādi un pieprasījumi attiecībā uz 
patentiem, jo īpaši saistībā ar MVU, un 
samazināt MVU izmaksas par piekļuvi 
standartiem;

Or. fr



PE452.810v01-00 10/54 AM\839334LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• veicināt MVU internacionalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka jāpārskata Eiropas 
direktīva par pārņemšanas 
piedāvājumiem, lai ES varētu iestāties 
pret projektiem, kas var izrādīties 
neizdevīgi — rūpniecības, ekonomikas un 
sociālajā ziņā — attiecībā uz sociālo 
kohēziju un iekšējā tirgus stabilitāti; 
uzskata, ka Savienībai jāspēj iestāties pret 
tādu uzņēmumu pārņemšanas 
piedāvājumiem, kas nav sociāli atbildīgi 
un/vai neatbilst labas pārvaldības 
prasībām, kā arī pret tādiem pārņemšanas 
piedāvājumiem, kas paredzēti nozarēs, 
kuras dalībvalstis uzskata par 
stratēģiskām saskaņā ar Eiropas 
Savienības starptautiskajām saistībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 398
Niki Tzavela

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

22.a aicina veikt uzlabojumus valsts un 
privātās partnerības pilnveidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto 
arī inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū 
vai rūpniecības restrukturizācijai;

23. uzsver — tā kā atbalsta politikā 
jāievēro konkurences politikas pamati (jo 
īpaši pasākumi monopoltiesību un
dominējošās pozīcijas ļaunprātīgas 
izmantošanas apkarošanai), to nedrīkst 
aizkavēt ar pārāk šauru tiesību 
interpretēšanu, kas kaitē arī inovācijai;
uzskata, ka jebkāda atbalsta politika
jāizmanto, lai veicinātu tehnoloģiskos 
jauninājumus, sadarbību starp vienā 
projektā iesaistītiem uzņēmumiem un
tādu pasākumu attīstību, kas saistīti ar
ievērojamām fiksētajām izmaksām, un lai 
veicinātu sadarbību starp vairākiem 
ekonomikas dalībniekiem tādās jomās kā 
transports, bruņošanās, enerģētika un 
veselība, kurās tirgus īstermiņā nevar 
nodrošināt stimulus; uzsver, ka atbalsta 
politikai jāatļauj arī rūpniecības 
restrukturizācija un pārmaiņas saistībā ar 
attiecīgo teritoriju reindustrializāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto 
arī inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū 
vai rūpniecības restrukturizācijai;

23. uzskata, ka stingru konkurences un 
iekšējā tirgus noteikumu esība ir svarīga 
prasība attiecībā uz Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju; no konkurences 
traucējumiem brīvs iekšējais tirgus ir 
inovāciju, produktivitātes un efektivitātes 
garantija;

Or. es

Grozījums Nr. 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto 
arī inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū 
vai rūpniecības restrukturizācijai;

23. uzskata, ka efektīvi un stingri ES
konkurences un valsts atbalsta noteikumi 
ir neaizstājams pamats konkurētspējīgai
Eiropas rūpniecībai; netraucēta 
konkurence ES vienotajā tirgū nodrošina
inovāciju un palielina efektivitāti un 
produktivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto 
arī inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū 
vai rūpniecības restrukturizācijai;

23. uzskata, ka efektīvi un stingri ES
konkurences un valsts atbalsta noteikumi 
ir neaizstājams pamats konkurētspējīgai
Eiropas rūpniecībai; netraucēta 
konkurence ES vienotajā tirgū nodrošina
inovāciju un palielina efektivitāti un 
produktivitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, 
ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata vienīgi saskaņā ar konkurences 
tiesībām un uzsver, ka atvērtu tirgu 
principi un līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi ir konkurētspējīgas Eiropas
rūpniecības patiesais pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, jaunu 
produktu ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, jaunu 
produktu ieiešanai tirgū un rūpniecības 
restrukturizācijai; uzskata, ka šajā 
kontekstā valdībām pašām var būt īpaša 
nozīme, īstenojot tirgus ietekmi, kas tām ir 
pašām kā patērētājām;

Or. nl
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Grozījums Nr. 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto arī 
inovāciju stiprināšanai, jaunu produktu
ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

23. uzskata — lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020”, kā 
arī klimata un enerģētikas mērķus,
atbalsta politika ir jāskata ne tikai saskaņā 
ar konkurences tiesībām, bet tā Eiropas 
interesēs aktīvi, pārredzami un ar 
skaidriem noteikumiem jāizmanto arī 
inovāciju stiprināšanai, jaunu produktu 
ieiešanai tirgū un rūpniecības 
restrukturizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 406

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, jaunu 
produktu ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, 
ilgtspējīgu produktu ieiešanai tirgū un
rūpniecības restrukturizācijai, turpretim 
atbalsts neilgtspējīgiem procesiem 
pakāpeniski jāatceļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto arī 
inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū vai 
rūpniecības restrukturizācijai;

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto arī 
inovāciju stiprināšanai, ieiešanai tirgū vai 
rūpniecības restrukturizācijai, tādējādi 
neapdraudot MVU nākotni;

Or. de

Grozījums Nr. 408
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, jaunu 
produktu ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 
jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai,
konkurētspējai un jaunu produktu
ieiešanai tirgū, kā arī rūpniecības 
restrukturizācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 409
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nozaru atbalsta politika ir 23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata 
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jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences 
tiesībām, bet tā Eiropas interesēs aktīvi, 
pārredzami un ar skaidriem noteikumiem 
jāizmanto arī inovāciju stiprināšanai, jaunu 
produktu ieiešanai tirgū vai rūpniecības 
restrukturizācijai;

ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, 
bet tā Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami 
un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto arī 
inovāciju stiprināšanai, jaunu produktu
ieiešanai tirgū un rūpniecības 
restrukturizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzsver, ka atbalsts nozarēm, kā 
uzsvērts daudzos jaunākajos pētījumos, 
veicina izaugsmi, ja tas ir savienojams ar 
konkurences saglabāšanu attiecīgajās 
nozarēs un ja tā sniegšana ir saistīta ar 
mehānismiem, kas nodrošina, ka projekti, 
kuri izrādās neefektīvi, nesaņem 
turpmāko finansējumu; mudina šāda 
atbalsta piešķiršanu sistemātiski saistīt ar 
prasību, ka atbalstītie pasākumi paliek ES 
vismaz piecus gadus un pētniecības un 
izstrādes pasākumu gadījumā — vismaz 
10 gadus;

Or. fr

Grozījums Nr. 411
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a iestājas pret īpašām valsts atbalsta 
shēmām, kas rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nostāda tās 
dalībvalstis, kuras ievēro noteikumus, 
nelabvēlīgā situācijā starptautiskajā 
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konkurencē;

Or. da

Grozījums Nr. 412
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a šajā saistībā norāda uz to, ka Eiropas 
uzņēmumiem jābūt konkurētspējīgiem 
starptautiskajā līmenī, jo īpaši 
pamattehnoloģiju jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 413
Jens Rohde

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas 
paredz godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu 
negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek 
saules enerģijas nozarē;

24. uzskata, ka brīvā tirdzniecība arī 
turpmāk būs Eiropas ekonomiskās 
izaugsmes pamats, un tāpēc stingri 
mudina Komisiju pastāvīgi īstenot 
divpusējās un daudzpusējās sarunas par
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu 
negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek 
saules enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgus un atvērtus tirgus bez 
protekcionisma; konkurencei jābūt vērstai 
uz tirdzniecības šķēršļu novēršanu, 
pakalpojumu liberalizāciju, intelektuālā 
īpašuma tiesībām un publisko iepirkumu;
aicina izveidot ES tiešo ārvalstu 
ieguldījumu stratēģiju jaunajos tirgos, lai 
ļautu labāk piekļūt jauniem tirgiem un 
uzlabotu vietējo ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu 
negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek 
saules enerģijas nozarē;

24. uzsver, ka tirdzniecība ir viens no 
sekmīgas rūpniecības politikas pamatiem, 
un tāpēc turpmākos tirdzniecības 
nolīgumus prasa izstrādāt tā, lai tie būtu 
daļa no rūpniecības politikas stratēģijas, 
kas paredz godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs un pilnīgu 
savstarpējību; uzskata, ka vajadzīga jauna 
tirdzniecības politika, kas turpina 
ražošanas veicināšanu Eiropā un 
nemudina uzņēmumus mainīt atrašanās 
vietu; tāpēc uzskata, ka ES jāpieprasa no 
saviem tirdzniecības partneriem, lai 
pilnīgi tiktu atcelti tarifi un ar tarifiem 
nesaistīti tirdzniecības šķēršļi, lai netiktu 
pieļauta izcelsmes noteikumu vājināšana 
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un nodokļu atmaksas izmantošana;
konsekventi jāievēro ilgtspējīgas attīstības 
princips un brīvās tirdzniecības nolīgumos 
jāiekļauj sociālie un vides standarti, 
vienlaikus neradot pārmērīgus šķēršļus 
tirdzniecības nolīgumos ar standartiem, 
kas neattiecas uz tirdzniecību; tāpēc 
Komisijai arī jāuzrauga tiesību akti vides 
jomā, valsts atbalsta noteikumi un citas 
atbalsta programmas, ko pieņēmušas ar 
ES konkurējošās trešās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs un pilnīgu 
savstarpējību; uzskata, ka vajadzīga jauna 
tirdzniecības politika, kas turpina 
ražošanas veicināšanu Eiropā un 
nemudina uzņēmumus mainīt atrašanās 
vietu; tāpēc uzskata, ka ES jāpieprasa no 
saviem tirdzniecības partneriem, lai 
pilnīgi tiktu atcelti tarifi un ar tarifiem 
nesaistīti tirdzniecības šķēršļi, lai netiktu 
pieļauta izcelsmes noteikumu vājināšana 
un nodokļu atmaksas izmantošana;
konsekventi jāievēro ilgtspējīgas attīstības 
princips un brīvās tirdzniecības nolīgumos 
jāiekļauj sociālie un vides standarti; 
jāraugās, lai Eiropas rūpniecības nozares 
neapdraudētu negodīgi pasākumi, kā tas 
pašlaik notiek saules enerģijas nozarē;
tāpēc Komisijai arī jāuzrauga tiesību akti 
vides jomā, valsts atbalsta noteikumi un 
citas atbalsta programmas, ko pieņēmušas 
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ar ES konkurējošās trešās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 417
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; uzskata, ka vajadzīga 
jauna tirdzniecības politika, kas turpina 
ražošanas veicināšanu Eiropā un 
nemudina uzņēmumus mainīt atrašanās 
vietu; tāpēc uzskata, ka ES jāpieprasa no 
saviem tirdzniecības partneriem, lai 
pilnīgi tiktu atcelti tarifi un ar tarifiem 
nesaistīti tirdzniecības šķēršļi, lai netiktu 
pieļauta izcelsmes noteikumu vājināšana 
un nodokļu atmaksas izmantošana;
konsekventi jāievēro ilgtspējīgas attīstības 
princips un brīvās tirdzniecības nolīgumos 
jāiekļauj sociālie un vides standarti; 
jāraugās, lai Eiropas rūpniecības nozares 
neapdraudētu negodīgi pasākumi, kā tas 
pašlaik notiek saules enerģijas nozarē;
tāpēc Komisijai arī jāuzrauga tiesību akti 
vides jomā, valsts atbalsta noteikumi un 
citas atbalsta programmas, ko pieņēmušas 
ar ES konkurējošās trešās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. uzsver, ka tirdzniecība ir viens no 
sekmīgas rūpniecības politikas pamatiem, 
un tāpēc turpmākos tirdzniecības 
nolīgumus prasa izstrādāt tā, lai tie būtu 
daļa no rūpniecības politikas stratēģijas, 
kas paredz godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē; tāpēc Komisijai arī 
jāuzrauga tiesību akti vides jomā, valsts 
atbalsta noteikumi un citas atbalsta 
programmas, ko pieņēmušas ar ES 
konkurējošās trešās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no
rūpniecības politikas stratēģijas, kas 
paredz godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie atbilstu ES
rūpniecības politikai, virzītu uz patiesi 
atvērtu tirgu ar savstarpēji izdevīgiem 
ieguvumiem un novērstu tirdzniecību 
ierobežojošus pasākumus (piemēram, 
eksporta nodokļus), tādējādi radot godīgu 
konkurenci attīstības un jaunattīstības 
valstīs; lai ņemtu vērā ilgtspējīgas 
attīstības principu, tirdzniecības nolīgumos 
jāatspoguļo sociālie un vides jautājumi; 
jāraugās, lai Eiropas rūpniecības nozares 
neapdraudētu negodīgi pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 420
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē; aicina arī apsvērt 
ieguvumus no valūtas maiņas kursa 
svārstībām, kas pašlaik ir pārlieku 
labvēlīgas eksportam no konkrētām 
jaunattīstības valstīm, mudinot 
uzņēmumus pārcelt darbību uz valstīm, 
kurās ir lēts darbaspēks, vāja 
likumdošana arodbiedrību tiesību 
aizsardzībai un zemi vides standarti;

Or. it

Grozījums Nr. 421
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; aicina noteikt, ka 
Eiropas ieguldītājiem tirdzniecības 
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pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

nolīgumos jāiekļauj uzņēmumu sociālā 
atbildība un ķēdes atbildība kā garantija 
pret sociālo dempingu; jāraugās, lai 
Eiropas rūpniecības nozares neapdraudētu 
negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek 
saules enerģijas nozarē; ES tirdzniecības 
nolīgumu pamatā arī jābūt noteikumam, 
ka valstis ievēro darba ņēmēju 
pamattiesības, kā definēts ILO pamata 
konvencijās;

Or. da

Grozījums Nr. 422
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē; atgādina, ka jāpastiprina 
reglamentējošais dialogs ar tirdzniecības 
partneriem, jo īpaši ASV, lai nepieļautu 
un novērstu tirdzniecības šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos daudzpusēja un divpusēja 
līmeņa tirdzniecības nolīgumus prasa 
izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no rūpniecības 
politikas stratēģijas, kas paredz godīgu 
konkurenci attīstības un jaunattīstības 
valstīs; konsekventi jāievēro ilgtspējīgas 
attīstības princips un brīvās tirdzniecības 
nolīgumos jāiekļauj sociālie un vides 
standarti; jāraugās, lai Eiropas rūpniecības 
nozares neapdraudētu negodīgi pasākumi, 
kā tas pašlaik notiek saules enerģijas 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj 
savstarpējības standarti; jāraugās, lai 
Eiropas rūpniecības nozares neapdraudētu 
negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek 
saules enerģijas nozarē;

Or. es

Grozījums Nr. 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās 
tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj sociālie 
un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas 
rūpniecības nozares neapdraudētu negodīgi 
pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules 
enerģijas nozarē;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus 
prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no 
rūpniecības politikas stratēģijas, kas paredz 
godīgu konkurenci attīstības un 
jaunattīstības valstīs; konsekventi jāievēro 
ilgtspējīgas attīstības princips un, ja 
iespējams, brīvās tirdzniecības nolīgumos 
jāiekļauj sociālie un vides standarti; 
jāraugās, lai Eiropas rūpniecības nozares 
neapdraudētu negodīgi pasākumi, kā tas 
pašlaik notiek saules enerģijas nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Patrizia Toia

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

24.a uzskata, ka jāievieš Eiropas 
noteikumi par izcelsmes marķējumu, lai 
stiprinātu Eiropas rūpniecību un jo īpaši 
uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju 
pasaules ekonomikā; tas dotu iespēju 
sabiedrībai un patērētājiem veikt apzinātu 
izvēli un veicinātu ražošanu Eiropas 
Savienībā, kā priekšnosacījums daudzos 
gadījumos ir atzītā kvalitāte un augstie 
ražošanas standarti;

Or. it

Grozījums Nr. 428
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju ES rūpniecības 
ekoloģiskos raksturlielumus uzlabot ne 
tikai savos juridiskajos priekšlikumos, bet 
vienlaikus nodrošināt, ka tie paši vides 
standarti, kas tiek attiecināti uz Eiropas 
Savienībā ražotajiem produktiem, tiek 
piemēroti arī ES vienotajā tirgū 
importētajiem produktiem, koncentrējoties 
ne tikai uz šo noteikumu paredzēšanu, bet 
arī ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju ievērot mērķus, kas 



AM\839334LV.doc 27/54 PE452.810v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

izklāstīti paziņojumā „Globālā Eiropa” 
un gaidāmajā paziņojumā par 
tirdzniecības politiku, jo īpaši vērienīgi 
izmantojot jaunu tirgus piekļuvi Dohas 
sarunu kārtā, tostarp nozaru nolīgumus, 
piemēram, ķīmijas un mehānismu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina saglabāt efektīvus 
tirdzniecības aizsardzības instrumentus, 
lai cīnītos pret tādu negodīgu 
komercpraksi kā dubultā cenu politika 
attiecībā uz izejmateriālu piegādi un 
subsīdijām vietējai rūpniecībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 431
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver vajadzību, ja to attaisno 
apstākļi, izmantot tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus pret valstīm, 
kas neievēro starptautiskos tirdzniecības 
noteikumus vai brīvās tirdzniecības 
nolīgumus ar ES;

Or. fr
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Grozījums Nr. 432
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver, ka tirdzniecība ir viens no 
sekmīgas rūpniecības politikas pamatiem;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b uzskata par svarīgu, ka Savienība 
pati nodrošinās ar instrumentiem, kas tai 
ļauj:
• ievērot aktīvāku antidempinga politiku
un cita starpā cīnīties pret eksporta 
finansēšanu, ko praksē piemēro dažas 
trešās valstis;
• iekasēt „oglekļa” nodokli pie Savienības 
robežām, ja netiek ievērota atbilstība vides 
standartiem;
• ievērot godīgu valūtas maiņas kursa 
politiku, ņemot vērā ES komerciālās 
intereses;
• nodrošināt „taisnīgas tirdzniecības” 
koncepcijas piemērošanu, pamatojoties uz 
savstarpējo atbilstību sociālajiem, vides 
un kultūras standartiem, kā arī 
standartiem attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu starptautiskās tirdzniecības 
kontekstā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 434
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā 
jāizmanto darbinieku ierosinājumi un 
iemaņas, un tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai, 
pārsniedzot pamatnoteikumos (piemēram, 
direktīvās 2002/14/EK un 2009/38/EK) 
prasīto;

25. uzsver, ka darba ņēmēju virzīta 
inovācija ir galvenais līdzeklis izaugsmes 
radīšanai Eiropas rūpniecībā; norāda, ka 
darba ņēmēju virzīta inovācija nozīmē 
darba ņēmēju sistemātisku iesaistīšanos 
inovāciju procesā, lielas neizmantotas 
iespējas rūpniecības nozarē darba ņēmēju 
virzītai inovācijai, lai sasniegtu ES mērķi 
būt par pasaules vadošo reģionu inovāciju 
jomā, to, ka darba ņēmēju iesaistīšanās 
inovāciju procesā arī rada lielāku 
produktivitāti un lielāku apmierinātību ar 
darbu, tai ir pozitīva ietekme uz 
uzņēmuma tīro peļņu un tā rada labākus 
rezultātus jaunu produktu un procesu 
pilnveidošanā; tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai, 
pārsniedzot pamatnoteikumos (piemēram, 
Direktīvā 2002/14/EK un 2009/38/EK) 
prasīto;

Or. da

Grozījums Nr. 435
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā 
jāizmanto darbinieku ierosinājumi un 
iemaņas, un tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai, 
pārsniedzot pamatnoteikumos (piemēram, 
direktīvās 2002/14/EK un 2009/38/EK) 
prasīto;

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā 
jāizmanto darbinieku ierosinājumi un 
iemaņas, un tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai;
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Or. en

Grozījums Nr. 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā 
jāizmanto darbinieku ierosinājumi un 
iemaņas, un tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai, 
pārsniedzot pamatnoteikumos (piemēram, 
direktīvās 2002/14/EK un 2009/38/EK) 
prasīto;

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā 
jāizmanto darbinieku ierosinājumi un 
iemaņas, un tāpēc norāda, ka līdzdalībai 
vajadzētu būt pēc iespējas lielai;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, cik svarīgs ir darba ņēmēju 
ieguldījums ekonomikas izaugsmes un 
progresa palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 438

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. apakšvirsraksts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Konkrētas nozares Konkrētas rūpniecības nozares

Or. en

Grozījums Nr. 439
Jens Rohde

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž pārliecību, ka papildus
horizontālai pieejai arī nozarei specifiskās 
iniciatīvās var ņemt vērā atsevišķu nozaru 
konkrētās īpatnības, sekmēt to
modernizāciju un stiprināt to
konkurētspēju, un prasa:

26. pauž pārliecību, ka paralēli
horizontālai pieejai nozarei specifiskās 
iniciatīvās var ņemt vērā atsevišķu nozaru 
konkrētās īpatnības, sekmēt to
modernizāciju un stiprināt to
konkurētspēju, izmantojot labākās prakses 
apmaiņu, salīdzinošo novērtēšanu un 
līdzīgus elastīgus politikas veidošanas 
instrumentus, kas nodrošina, ka neviena 
nozarei raksturīga iniciatīva nekropļo 
tirgu, un prasa:

Or. en

Grozījums Nr. 440
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž pārliecību, ka papildus
horizontālai pieejai arī nozarei specifiskās 
iniciatīvās var ņemt vērā atsevišķu nozaru 
īpatnības, sekmēt modernizāciju un 
stiprināt konkurētspēju, un prasa:

26. pauž pārliecību, ka paralēli
horizontālai pieejai jāuzsāk nozaru 
iniciatīvas, lai turpinātu modernizācijas 
veicināšanu un pastiprinātu
konkurētspēju, un prasa:

Or. fr
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Grozījums Nr. 441

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž pārliecību, ka papildus
horizontālai pieejai arī nozarei specifiskās
iniciatīvās var ņemt vērā atsevišķu nozaru 
konkrētās īpatnības, sekmēt to
modernizāciju un stiprināt to
konkurētspēju, un prasa:

26. pauž pārliecību, ka paralēli
horizontālai pieejai īpašās iniciatīvās var 
ņemt vērā atsevišķu rūpniecības nozaru 
konkrētās īpatnības, to piegādes ķēdes un
saistītos pakalpojumus, kā arī sekmēt to
modernizāciju un stiprināt to konkurētspēju 
un ilgtspēju, un prasa:

Or. en

Grozījums Nr. 442
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
inovāciju platformām, piemēram, „CARS 
21” u.c.);

• Komisijas ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību saskaņoti attīstīto pašreizējo
nozaru politikas struktūru (darba grupu, 
augsta līmeņa komiteju, inovāciju 
platformu, piemēram, „CARS 21” u.c.) 
ieteikumu īstenošanu veidā, kas ir 
pielāgots konkrēto nozaru vajadzībām, un 
jaunu nozaru iniciatīvu izveidi citās 
atbilstošajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

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

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
inovāciju platformām, piemēram, „CARS 
21” u.c.);

• Komisijas ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību saskaņoti attīstīto pašreizējo
nozaru politikas struktūru (darba grupu, 
augsta līmeņa komiteju, inovāciju 
platformu, piemēram, „CARS 21” u.c.) 
ieteikumu īstenošanu veidā, kas ir 
pielāgots konkrēto nozaru vajadzībām, un 
jaunu nozaru iniciatīvu izveidi citās 
atbilstošajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 444

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām 
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
inovāciju platformām, piemēram, „CARS 
21”);

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām rūpniecības nozarēm
specifiskajām struktūrām (darba grupām, 
augsta līmeņa komitejām, pirmtirgiem,
inovāciju platformām un Eiropas 
tehnoloģiju platformām);

Or. en

Grozījums Nr. 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
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piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām 
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
inovāciju platformām, piemēram, „CARS 
21” u.c.);

piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām 
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
inovāciju platformām u.c.);

Or. en

Grozījums Nr. 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām 
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām,
inovāciju platformām, piemēram, „CARS 
21” u.c.);

• Komisijai ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un 
piešķirt skaidru stratēģisko saturu 
pašreizējām nozaru politikas struktūrām 
(darba grupām, augsta līmeņa komitejām, 
tehnoloģijas un inovāciju platformām, 
piemēram, „CARS 21” u.c.);

Or. en

Grozījums Nr. 447

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• nodrošināt ilgtspējas apliecinājumu par 
nozarei raksturīgo pieeju saskaņā ar ES 
klimata un enerģētikas politikas mērķiem 
un vērienīgajiem resursu efektīvas 
izmantošanas mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 448

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• apsvērt visus iespējamos politikas 
pasākumus, tostarp paraugus un 
standartus, kā arī ilgstošus pētniecības un 
izstrādes un inovāciju centienus;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• rezultātus īstenot precīzi; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 450
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• rezultātus īstenot precīzi; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• rezultātus īstenot precīzi; • rezultātus īstenot veidā, kas ir piemērots 
konkrētu nozaru vajadzībām, izmantojot 
vērtību ķēdes pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 452
Sari Essayah

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aicina uzlabot IKT nozari un jo īpaši 
palielinātos izmantošanas veidus, kuros 
izmanto kopīgus standartus un, ja
iespējams, pieejamus avotus, un aicina 
labāk izmantot datorus un superdatorus, 
lai radītu noderīgus modeļus sarežģītām 
sistēmām, tostarp rūpnieciskajiem 
procesiem, un veicināt to izmantošanu, lai 
uzraudzītu un kontrolētu milzīgo datu 
apjomu, kas saistīts ar modernajām 
nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 

svītrots
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automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 455
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

• steidzami veikt atbilstošus pasākumus, ja 
trešās valstīs konstatēts dempings vai 
subsidēšana;

Or. es

Grozījums Nr. 457

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

• novērtēt Eiropas svarīgākās rūpniecības 
nozares attiecībā uz darbavietu radīšanas 
iespēju un ilgtspēju, lai noteiktu 
turpmākās iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 458
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm; šajā saistībā atzīmē, ka tādas 
jaunas nozares kā jūras piekrastes vēja un 
citu atjaunojamās enerģijas veidu nozares 
stingri jāatbalsta gan politiski, gan 
finansiāli, lai Eiropa saglabātu savu 
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vadošo pozīciju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
ekorūpniecības, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju, 
biotehnoloģijas, aviācijas, tūrisma un 
radošā satura nozarēm;

Or. es

Grozījums Nr. 460
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā 
satura nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, kuras 
saskaras ar lielākajām sabiedriskajām 
problēmām, taču kurās ir arī 
uzņēmējdarbības iespējas, tai skaitā 
atjaunojamās enerģijas, ilgtspējīga 
transporta un radošā satura nozarēm;

Or. da

Grozījums Nr. 461
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums



PE452.810v01-00 40/54 AM\839334LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm, taču jāstiprina arī citas jaunās 
nozares;

Or. de

Grozījums Nr. 462
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju, pārtikas un 
radošā satura nozarēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 463
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas,
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamo enerģijas avotu, 
energotaupības tehnoloģiju, aviācijas, 
ķīmijas, pārtikas un radošā satura nozarēm;

Or. el
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Grozījums Nr. 464
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas un 
energotaupības, aviācijas, ķīmijas, IKT,
pārtikas, mehānismu un radošā satura 
nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, veselības aprūpes,
atjaunojamās enerģijas, aviācijas, ķīmijas, 
pārtikas un radošā satura nozarēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 466
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

• galveno uzmanību pievērst jo īpaši 
Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, 
aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm, kā arī pārstrādei;
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Or. en

Grozījums Nr. 467
Henri Weber

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• stiprināt tās nozares, kurās Eiropas 
Savienība spējusi gūt panākumus 
pasaules mērogā, piemēram, kosmosa, 
ķīmijas, automobiļu nozare, apģērbs un 
tekstilizstrādājumi, kā arī mašīnbūve;

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Sari Essayah

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aicina izveidot internetā publisku 
datubāzi, „virtuālo Eiropu”, ietverot tajā 
atrašanās vietas, nozares un 
uzņēmējdarbības informāciju, kas 
apvienota tā, lai palīdzētu nozarēm viegli 
atrast uzņēmējdarbības partnerus un 
tādējādi uzlabot sadarbību un labākās 
prakses izplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts – 3.a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• uzsvērt starpnozaru tehnoloģijas dažādo 
veidu papildinošo raksturu un 
konverģenci starp attiecīgajām nozarēm, 
kuras kļuvušas iespējamas, pārejot uz 
digitālo ekonomiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 470
Henri Weber

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• veicināt tādu jaunu aktivitāšu attīstību 
kā atjaunojamās enerģijas un radošā 
satura nozare — nozares, kurās ES ir 
izdevīgā situācijā un kurās ir iespējas 
radīt lielu darba vietu skaitu;

Or. fr

Grozījums Nr. 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju ievērot ceļvežus un 
secinājumus, kas izstrādāti nozaru 
politikas struktūrās; uzskata, ka šie 
ceļveži sniedz nozarei pārliecību par 
ilgtermiņa plānošanu un ir vērtīgs 
instruments konkurētspējas saglabāšanai;

Or. en



PE452.810v01-00 44/54 AM\839334LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 472
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju ievērot ceļvežus un 
secinājumus, kas izstrādāti nozaru 
politikas struktūrās; uzskata, ka šie 
ceļveži sniedz nozarei pārliecību par 
ilgtermiņa plānošanu un ir vērtīgs 
instruments konkurētspējas saglabāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju ievērot ceļvežus un 
secinājumus, kas izstrādāti nozaru 
politikas struktūrās; uzskata, ka šie 
ceļveži sniedz nozarei pārliecību par 
ilgtermiņa plānošanu un ir vērtīgs 
instruments konkurētspējas saglabāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 474
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju ievērot ceļvežus un 
secinājumus, kas izstrādāti nozaru 
politikas struktūrās; uzskata, ka šie 
ceļveži sniedz nozarei pārliecību par 
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ilgtermiņa plānošanu un ir vērtīgs 
instruments konkurētspējas saglabāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā;
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, 
stabilizēt pētniecības centienus, veicināt 
jaunas kvalifikācijas kultūras veidošanos, 
izstrādāt vēl vairāk ilgtspējīgu produktu
un procesu inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot
Eiropā;

27. uzskata, ka sociālā atbildība kļūst par 
arvien svarīgāku konkurences faktoru 
uzņēmumiem, sākot no novatoriskām 
spējām, riska pārvaldības, stratēģiskās 
virzības un mārketinga un beidzot ar 
darba ņēmēju motivāciju; aicina Eiropas 
uzņēmumus un uzņēmējus turpināt savu 
daudzpusīgo korporatīvo un sociālo 
iesaistīšanos, kā arī savus ieguldījumus
Eiropā, lai nodrošinātu nodarbinātības, 
inovāciju, turpmākās izglītības un 
labklājības palielināšanos Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā;
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, 

27. uzskata, ka sociālā atbildība kļūst par 
arvien svarīgāku konkurences faktoru 
uzņēmumiem, sākot no novatoriskām 
spējām, riska pārvaldības, stratēģiskās 
virzības un mārketinga un beidzot ar 
darba ņēmēju motivāciju; aicina Eiropas 
uzņēmumus un uzņēmējus turpināt savu 
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stabilizēt pētniecības centienus, veicināt 
jaunas kvalifikācijas kultūras veidošanos, 
izstrādāt vēl vairāk ilgtspējīgu produktu
un procesu inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot
Eiropā;

daudzpusīgo korporatīvo un sociālo 
iesaistīšanos, kā arī savus ieguldījumus
Eiropā, lai nodrošinātu nodarbinātības, 
inovāciju, turpmākās izglītības un 
labklājības palielināšanos Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā;
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, 
stabilizēt pētniecības centienus, veicināt 
jaunas kvalifikācijas kultūras veidošanos, 
izstrādāt vēl vairāk ilgtspējīgu produktu
un procesu inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot
Eiropā;

27. uzskata, ka sociālā atbildība kļūst par 
arvien svarīgāku konkurences faktoru 
uzņēmumiem, sākot no novatoriskām 
spējām, riska pārvaldības, stratēģiskās 
virzības un mārketinga un beidzot ar 
darba ņēmēju motivāciju; aicina Eiropas 
uzņēmumus un uzņēmējus pastiprināt 
savu korporatīvo un sociālo iesaistīšanos, 
kā arī savus ieguldījumus Eiropā, lai 
nodrošinātu nodarbinātības, inovāciju un
jaunas kvalifikācijas kultūras 
palielināšanos Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 478
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; 

27. uzskata, ka visām Eiropas institūcijām, 
rūpniecībai un ieinteresētajām personām 
cieši jāsadarbojas, lai izstrādātu 
labvēlīgus pamatnosacījumus, un 
jāuzņemas lielāka atbildība par 
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rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā,
stabilizēt savus pētniecības centienus, 
veicināt jaunas kvalifikācijas kultūras 
veidošanos, izstrādāt vēl vairāk 
novatorisku, ilgtspējīgu produktu un 
procesu inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot
Eiropā;

ieguldījumu un ražošanas atbalstīšanu 
Eiropā, kas nozarei ļaus nodrošināt 
ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību un
stabilizēt savus pētniecības centienus; 
uzskata, ka nozarei jāveicina jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanās, 
jāizstrādā vēl vairāk novatorisku,
ilgtspējīgu produktu un procesu, kā arī pēc 
iespējas jāveido stratēģiskas 
partnerattiecības Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; 
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā,
stabilizēt savus pētniecības centienus, 
veicināt jaunas kvalifikācijas kultūras 
veidošanos, izstrādāt vēl vairāk ilgtspējīgu 
produktu un procesu inovācijas, kā arī 
stratēģiskas partnerattiecības pēc iespējas 
veidot Eiropā;

27. uzskata, ka Eiropas institūcijām un 
visām ieinteresētajām personām cieši 
jāsadarbojas, lai izstrādātu labvēlīgus 
pamatnosacījumus, kas nozarei ļaus 
saglabāt ieguldījumus un ražošanu 
Eiropā, stabilizēt savus pētniecības 
centienus un tādējādi nodrošināt 
ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību; 
uzskata, ka nozarei jāiesaistās, 
pilnveidojot jaunu kvalifikācijas kultūru, 
vēl novatoriskākus, ilgtspējīgākus 
produktus un procesus, kā arī pēc iespējas 
jāiesaistās stratēģiskajās 
partnerattiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 480
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; uzskata, 
ka rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, stabilizēt 
savus pētniecības centienus, veicināt jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanos, izstrādāt 
vēl vairāk novatorisku, ilgtspējīgu 
produktu un procesu inovācijas, kā arī 
stratēģiskas partnerattiecības pēc iespējas 
veidot Eiropā;

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, 
jāizdomā politika, kā samazināt savas 
oglekļa izmaksas, iesaistot darba ņēmējus 
un darbu ar inovācijām un loģistiku; 
uzskata, ka rūpniecībai pašai vajadzētu
uzņemties skaidras saistības ieguldīt 
Eiropā, stabilizēt savus pētniecības 
centienus, veicināt jaunas kvalifikācijas 
kultūras veidošanos, izstrādāt vēl vairāk 
novatorisku, ilgtspējīgu produktu un 
procesu, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot 
Eiropā;

Or. fr

Grozījums Nr. 481
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; uzskata, 
ka rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, stabilizēt 
savus pētniecības centienus, veicināt jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanos, izstrādāt 
vēl vairāk novatorisku, ilgtspējīgu 
produktu un procesu inovācijas, kā arī 
stratēģiskas partnerattiecības pēc iespējas 
veidot Eiropā;

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; uzskata, 
ka rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, stabilizēt 
savus pētniecības centienus, veicināt jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanos, 
piedāvājot labas iespējas saistībā ar ļoti 
kvalitatīvām apmācībām un turpmāko 
apmācību, izstrādāt vēl vairāk novatorisku,
ilgtspējīgu produktu un procesu, kā arī 
stratēģiskas partnerattiecības pēc iespējas 
veidot Eiropā;
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Or. da

Grozījums Nr. 482
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību Eiropā; 
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, stabilizēt 
pētniecības centienus, veicināt jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanos, izstrādāt 
vēl vairāk ilgtspējīgu produktu un procesu 
inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot 
Eiropā;

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura 
gūst labumu no šiem politiskajiem 
centieniem un labvēlīgās vides, vajadzētu 
uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu 
izaugsmi un ilgtermiņā drošu, taisnīgi 
apmaksātu nodarbinātību Eiropā; 
rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties 
skaidras saistības ieguldīt Eiropā, stabilizēt 
pētniecības centienus, veicināt jaunas 
kvalifikācijas kultūras veidošanos, izstrādāt 
vēl vairāk ilgtspējīgu produktu un procesu 
inovācijas, kā arī, ja tas ir lietderīgi,
stratēģiskas partnerattiecības veidot Eiropā;

Or. de

Grozījums Nr. 483
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt jaunas starpniecības koncepcijas 
jaunu infrastruktūru uzraudzībai un 
īstenot tās, palielinot pilsoņu 
iesaistīšanos, lai ražošanas bāzes 
(piemēram, viedie tīkli, vēja ģeneratori, 
jaunas dzelzceļa līnijas) ilgtspējīgai 
atjaunināšanai vajadzīgās infrastruktūras 
būtu pieejamas ātri;

Or. de
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Grozījums Nr. 484
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a pauž pārliecību, ka pasaules 
ekonomikas krīze ir skaidri parādījusi 
vajadzību uzņēmumiem rīkoties, pienācīgi 
ievērojot pilnīgu atbilstību uzņēmumu 
sociālās atbildības principiem gan saistībā 
ar labu uzņēmuma pārvaldību, gan 
saistībā ar vides un sociālās izcilības 
ievērošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 485
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzsver, ka reģionālās struktūras 
nozīmīgi stiprina Eiropas rūpniecību; 
konkurētspējas kopas un inovāciju grupas 
(uzņēmumi, augstskolas un pētniecības 
centri), kā arī tīkli starp uzņēmumiem 
(pievienotās vērtības ķēdes, sinerģijas) un 
citām struktūrām ir svarīgi ieguldījumu 
lēmumu pieņemšanā, tāpēc:

28. uzsver, ka reģionālās struktūras 
nozīmīgi stiprina Eiropas rūpniecību; 
uzskata, ka konkurētspējas kopas un 
inovāciju grupas (uzņēmumi, augstskolas,
pētniecības centri, tehnoloģiju dienesti, 
apmācību centri u.c.), kā arī tīkli starp 
uzņēmumiem (pievienotās vērtības ķēdes, 
sinerģijas) un citām struktūrām ir svarīgi 
ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, tāpēc:

Or. da

Grozījums Nr. 486
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – ievaddaļa
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzsver, ka reģionālās struktūras 
nozīmīgi stiprina Eiropas rūpniecību; 
konkurētspējas kopas un inovāciju grupas 
(uzņēmumi, augstskolas un pētniecības 
centri), kā arī tīkli starp uzņēmumiem 
(pievienotās vērtības ķēdes, sinerģijas) un 
citām struktūrām ir svarīgi ieguldījumu 
lēmumu pieņemšanā, tāpēc:

28. uzsver, ka reģionālās struktūras 
nozīmīgi stiprina Eiropas rūpniecību; 
konkurētspējas kopas un inovāciju grupas 
(uzņēmumi, augstskolas un pētniecības 
centri), kā arī pārredzama sadarbība starp 
uzņēmumiem (pievienotās vērtības ķēdes, 
sinerģijas) un citām struktūrām ir svarīgi 
ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, tāpēc:

Or. en

Grozījums Nr. 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, lai saskaņotā veidā sekmētu zināšanu 
nodošanu un pētniecību, prasmju un 
infrastruktūras uzlabošanu, un šie 
uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, jo īpaši 2011. gadā kā daļa no 
iniciatīvas „Inovāciju Savienība” jāuzsāk 
Eiropas konkurētspējas kopas un jaunās 
inovāciju partnerības, lai saskaņotā veidā 
sekmētu zināšanu nodošanu un pētniecību, 
prasmju un infrastruktūras uzlabošanu, un 
šie uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 488
Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, lai saskaņotā veidā sekmētu zināšanu 
nodošanu un pētniecību, prasmju un 
infrastruktūras uzlabošanu, un šie 

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, jo īpaši pamattehnoloģiju jomā, lai 
saskaņotā veidā sekmētu zināšanu 
nodošanu un pētniecību, prasmju un 
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uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

infrastruktūras uzlabošanu, un šie 
uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

Or. de

Grozījums Nr. 489
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, lai saskaņotā veidā sekmētu zināšanu
nodošanu un pētniecību, prasmju un 
infrastruktūras uzlabošanu, un šie 
uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

• aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un 
tīkli, lai saskaņotā veidā sekmētu zināšanu 
un tehnoloģiju nodošanu un pētniecību, 
prasmju un infrastruktūras uzlabošanu, un 
šie uzdevumi jānosaka arī par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 490
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, 
piemēram, lielpilsētu teritorijas to 
centienos sekmēt rūpniecisko pamatu;

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, 
piemēram, lielpilsētu teritorijas to 
centienos sekmēt rūpniecisko pamatu; šai 
palīdzībai jābūt atkarīgai no tādiem 
rūpnieciskās ilgtspējas kritērijiem kā 
resursu efektīva izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 2. ievilkums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, 
piemēram, lielpilsētu teritorijas to 
centienos sekmēt rūpniecisko pamatu;

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras to 
centienos sekmēt rūpniecisko pamatu;

Or. en

Grozījums Nr. 492
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, 
piemēram, lielpilsētu teritorijas to 
centienos sekmēt rūpniecisko pamatu;

• ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, 
piemēram, lielpilsētu un lauku teritorijas 
to centienos sekmēt rūpniecisko pamatu;

Or. en

Grozījums Nr. 493
Bernd Lange

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

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• kopām un tīkliem jāatrodas Eiropas 
platformu pakļautībā, lai varētu stiprināt 
atbalstu kopām un tīkliem;

Or. de

Grozījums Nr. 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts – 3.a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• jāatbalsta tādas iniciatīvas kā „Pilsētu 
mēru pakts” un „Progresīvās pilsētas”, jo 
nozare un MVU arī gūst no tām labumu;

Or. en


