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Grozījums Nr. 1
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju nodrošināt, lai
produktu standarti būtu Eiropas iekšējā 
tirgus konkurences obligāts nosacījums, 
saprotot, ka šie standarti ir galvenais 
instruments augstas kvalitātes preču un 
pakalpojumu nodrošināšanai patērētājiem 
un uzņēmumiem, kuri var izmantot 
inovatīvus un starptautiski atzītus 
standartus;

1. atzīst produktu standartu nozīmi
Eiropas iekšējā tirgus darbībā un uzskata 
tos par būtisku instrumentu, lai veicinātu 
ilgtspējīgu augstas kvalitātes preču un 
pakalpojumu sniegšanu patērētājiem un 
uzņēmumiem; atzinīgi vērtē priekšlikumu 
reformēt Eiropas standartizācijas sistēmu 
un prasa īstenot pasākumus, lai 
palielinātu pārredzamību, samazinātu 
izmaksas un uzlabotu ieinteresēto personu 
iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver akūto nepieciešamību pielāgot 
ES informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) standartizācijas politiku 
tirgus un politikas izmaiņām, kas ļaus 
sasniegt tos Eiropas politikas mērķus, 
kuru īstenošanai vajadzīga savietojamība, 
piemēram, elektronisko darījumu sistēmu, 
e-komercijas, ar kravu pārvadājumiem 
saistīto elektronisko sakaru, inteliģentu 
transporta sistēmu u.c. jomās;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir jāuzlabo Pakalpojumu 
direktīvas savstarpējās novērtēšanas 
process, lai padarītu efektīvāku vienotā 
tirgus darbību; uzskata, ka pašreizējais 
nevajadzīgais birokrātiskais slogs, ar ko 
dalībvalstu iestādēm nākas saskarties 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kavē 
vispārēju noteikumu īstenošanu visās 
dalībvalstīs;

2. norāda — lai nodrošinātu efektīvu 
vienotā tirgus darbību, jāturpina uzlabot
Pakalpojumu direktīvas savstarpējās 
novērtēšanas procesu — Komisijas 
iniciatīvu, ko tā pirmoreiz ierosināja 
saskaņā ar minēto direktīvu un kas tiek 
sekmīgi īstenota —, it īpaši, šajā procesā 
izmantojot pienācīgu datu apmaiņu;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir jāuzlabo Pakalpojumu
direktīvas savstarpējās novērtēšanas 
process, lai padarītu efektīvāku vienotā 
tirgus darbību; uzskata, ka pašreizējais 
nevajadzīgais birokrātiskais slogs, ar ko 
dalībvalstu iestādēm nākas saskarties 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kavē 
vispārēju noteikumu īstenošanu visās 
dalībvalstīs;

2. norāda, ka ir jāuzlabo Pakalpojumu 
direktīvas savstarpējās novērtēšanas 
process, lai padarītu efektīvāku vienotā 
tirgus darbību; prasa izvērtēt direktīvas 
ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti un 
novērtēt rīcības brīvību, ko šī direktīva 
atstāj publiskām iestādēm, lai tās 
sabiedrisko interešu vārdā varētu noteikt 
prasības pakalpojumu sniedzējiem;
uzskata, ka pašreizējais nevajadzīgais 
birokrātiskais slogs, ar ko dalībvalstu 
iestādēm nākas saskarties valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, kavē vispārēju 
noteikumu īstenošanu visās dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju un dalībvalstis tiesību 
aktu sagatavošanā atzīt uzņēmumu 
modeļu daudzveidību Eiropā; īpaši uzsver 
uz sociālo ekonomiku orientēto 
uzņēmumu nozīmi, kuru modeļa pamatā 
ir nevis uzņēmuma lielums vai darbības 
joma, bet gan kopīgo vērtību ievērošana, 
iesaistot sociālo jomu pārstāvošas 
ieinteresētās personas, prioritātes 
piešķiršana individuālajiem un 
sociālajiem mērķiem, nevis kapitālam, 
solidaritātes un atbildības principu 
aizsargāšana un īstenošana, lietotāju 
interešu saskaņošana ar sabiedrības 
vispārējām interesēm, brīvprātīga un 
atklāta dalība un lielākās daļas 
pārpalikuma resursu izmantošana 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā un 
pakalpojumu sniegšana dalībniekiem, 
vienlaikus darbojoties sabiedrības 
vispārējās interesēs;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka pakalpojumu nozarē 
vienotais tirgus vēl nav izveidots; lai 
novērstu tehniskos, administratīvos un 
likumdošanas šķēršļus, mudina Komisiju 
paātrināt Elektroniskā paraksta direktīvas 
pārskatīšanu un izveidot nepieciešamo 
satvaru elektroniskās identifikācijas un 
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autentifikācijas savstarpējai atzīšanai 
Eiropas Savienībā;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, attīstot elektronisko 
komerciju iekšējā tirgū, ir jāpievērš 
uzmanība problēmām, ar kurām patērētāji 
saskaras digitālajā ekonomikā, kā arī 
jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pakalpojumu saņēmējiem ar dažādu 
valstspiederību un dzīvesvietu; uzsver 
nepieciešamību izveidot reglamentējošus 
pamatnoteikumus patērētāju aizsardzības 
veicināšanai elektroniskās komercijas 
nozarē;

3. uzskata, ka, attīstot elektronisko 
komerciju iekšējā tirgū, ir jāpievērš 
uzmanība problēmām, ar kurām patērētāji 
saskaras digitālajā ekonomikā, kā arī 
jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pakalpojumu saņēmējiem ar dažādu 
valstspiederību un dzīvesvietu; uzsver 
nepieciešamību izveidot reglamentējošus 
pamatnoteikumus patērētāju aizsardzības 
veicināšanai elektroniskās komercijas 
nozarē; tomēr uzsver, ka īpaši jāņem vērā 
arī mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības, 
kuru pamatnodarbība nav tiešsaistes 
tirdzniecība;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, attīstot elektronisko 
komerciju iekšējā tirgū, ir jāpievērš 
uzmanība problēmām, ar kurām patērētāji 
saskaras digitālajā ekonomikā, kā arī 
jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pakalpojumu saņēmējiem ar dažādu 
valstspiederību un dzīvesvietu; uzsver 
nepieciešamību izveidot reglamentējošus 

3. uzskata, ka, uzlabojot elektronisko 
komerciju iekšējā tirgū, ir jāpievērš 
uzmanība problēmām, it īpaši juridiskām 
problēmām, ar kurām patērētāji un 
uzņēmēji saskaras digitālajā ekonomikā;
uzsver nepieciešamību izveidot 
reglamentējošus pamatnoteikumus 
elektroniskās komercijas nozares 
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pamatnoteikumus patērētāju aizsardzības
veicināšanai elektroniskās komercijas 
nozarē;

attīstības veicināšanai, īpašu uzmanību 
pievēršot pārrobežu tirdzniecībai un 
vienlaikus garantējot augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver iekšējā tirgus nozīmi publiskā 
iepirkuma jomā un aicina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt, ka līdz 
2015. gadam vismaz 50 % no publiskā 
iepirkuma var veikt elektroniski saskaņā 
ar Komisijas un dalībvalstu apņemšanos 
2005. gadā Mančesterā notikušajā 
ministru konferencē par e-pārvaldes 
jautājumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti uzsver, ka saskaņā ar 
nediskriminēšanas principu iekšējā tirgū 
jāatceļ citu dalībvalstu valstpiederīgajiem 
noteiktā prasība iesniegt dokumentu 
oriģinālus, apliecinātas kopijas, 
valstspiederību apliecinošu dokumentu 
vai dokumentu oficiālus tulkojumus, lai 
varētu saņemt pakalpojumu vai baudīt 
labvēlīgākus nosacījumus vai cenas;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Herbert Reul

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata un enerģētikas jomā, ir 
nepieciešama jauna fiskālā pieeja, kas 
paredz minimālās nodokļu likmes 
samazināšanu attiecībā uz CO2 emisijām 
un energoietilpību; tādēļ lūdz Komisiju 
nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru starp 
nodokļu politiku enerģētikas jomā un ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības režīmu, lai abas šīs sistēmas 
nepārklātos;

4. uzskata, ka, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata un enerģētikas jomā, ir 
nepieciešama jauna fiskālā pieeja; lūdz 
Komisiju novērst pārklāšanos ar emisiju 
kvotu tirdzniecības jomu;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata un enerģētikas jomā, ir 
nepieciešama jauna fiskālā pieeja, kas 
paredz minimālās nodokļu likmes 
samazināšanu attiecībā uz CO2 emisijām 
un energoietilpību; tādēļ lūdz Komisiju 
nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru starp
nodokļu politiku enerģētikas jomā un ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības režīmu, lai abas šīs sistēmas 
nepārklātos;

4. uzskata, ka, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata un enerģētikas jomā, ir 
nepieciešama jauna fiskālā pieeja, kas 
paredz minimālās nodokļu likmes 
palielināšanu attiecībā uz CO2 emisijām 
un energoietilpību; tādēļ lūdz Komisiju 
nodrošināt to, ka gan nodokļu politika
enerģētikas jomā, gan ES siltumnīcefekta 
gāzu emisiju kvotu tirdzniecības režīms 
veicina ES ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 
klimata un enerģijas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka Eiropas Savienībai 
jāpastiprina centieni klimata un enerģijas 
jomā, lai veicinātu pilnībā funkcionējoša 
enerģijas tirgus izveidi, vienlaikus risinot
nākotnes uzdevumus enerģijas jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ir vajadzīgi 
energoefektivitātes plāni, lai būtiski 
palielinātu enerģijas ietaupījumu, un cieši 
uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, 
transporta un infrastruktūras direktīvu 
īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju 
pamatpieeju Eiropas mērogā;

5. norāda, ka ir vajadzīgi 
energoefektivitātes plāni, lai būtiski 
palielinātu enerģijas ietaupījumu, un cieši 
uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, 
transporta un infrastruktūras direktīvu 
īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju 
pamatpieeju Eiropas mērogā; uzsver, cik 
svarīgi ir mudināt vietējās un reģionālās 
iestādes savos ar enerģijas efektivitāti un 
vidi saistītajos plānos izmantot IKT, un 
uzskata, ka tas būtiski palielinās 
uzņēmējdarbības iespējas vietējā un 
reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ir vajadzīgi 
energoefektivitātes plāni, lai būtiski 
palielinātu enerģijas ietaupījumu, un cieši 
uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, 
transporta un infrastruktūras direktīvu 
īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju 
pamatpieeju Eiropas mērogā;

5. norāda, ka ir vajadzīgi turpmāki 
energoefektivitātes plāni, politikas virzieni 
un pasākumi, lai būtiski palielinātu 
enerģijas ietaupījumu, un prasa Komisijai 
cieši uzraudzīt atbilstīgo direktīvu 
īstenošanu, it īpaši energomarķēšanas, 
ekodizaina, transporta, ēku un 
infrastruktūras jomā, lai nodrošinātu un 
īstenotu kopēju pamatpieeju Eiropas 
mērogā; prasa Komisijai līdzīgā veidā 
pieņemt vērienīgu pieeju attiecībā uz 
plānotās resursu efektīvas izmantošanas 
stratēģijas mērķiem, politiku un 
instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ir vajadzīgi 
energoefektivitātes plāni, lai būtiski 
palielinātu enerģijas ietaupījumu, un cieši 
uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, 
transporta un infrastruktūras direktīvu
īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju 
pamatpieeju Eiropas mērogā;

5. norāda, ka ir vajadzīgi 
energoefektivitātes plāni, lai būtiski 
palielinātu enerģijas ietaupījumu, un cieši 
uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, 
transporta un infrastruktūras direktīvu 
īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju 
pamatpieeju Eiropas mērogā; uzsver, ka 
jāuzlabo Austrumeiropas infrastruktūra, 
lai tā atbilstu Rietumeiropas dalībvalstu 
infrastruktūrai;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu loma;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt
Mazās uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk 
saistītu ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet 
pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
priekšlikumos iekšējā tirgus darbības 
uzlabošanai nav pietiekami uzsvērta mazo 
un vidējo uzņēmumu loma; uzskata, ka 
priekšlikumos pārāk maz uzmanības 
veltīts Eiropas tipiskajiem MVU;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu loma;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu loma; atzinīgi 
vērtē priekšlikumu pieņemt rīcības plānu 
attiecībā uz MVU piekļuvi kapitāla 
tirgiem un prasa veicināt inovatīvus 
finansēšanas mehānismus, kas paredzēti 
inovatīviem MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu loma;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu, it īpaši 
mikrouzņēmumu, loma; uzsver, cik svarīgi 
ir īstenot priekšlikumus, ko izteikusi 
augsta līmeņa darba grupa sloga 
samazināšanas jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta 
mazo un vidējo uzņēmumu loma;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un aicina 
Komisiju pienācīgi ņemt vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu būtisko lomu Eiropā;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas plānus 
modernizēt ES pievienotās vērtības 
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nodokļa sistēmu; uzsver, ka jāvienkāršo 
noteikumi šajā jomā, it īpaši tie, kas 
attiecas uz MVU un priekšnodokļa 
atvilkšanu, tādējādi būtiski samazinot ar 
atbilstības nodrošināšanu saistītās 
izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata par ļoti nopietnu problēmu to, 
ka Eiropas Savienības līmenī paliek 
neiekasēti 12 % no PVN, un sistēmas 
trūkumu novēršanas nolūkā aicina 
Komisiju paātrināt e-rēķina iniciatīvas 
īstenošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 23
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju paātrināt ātrdarbīgu 
platjoslas savienojumu izveidi ES 
reģionos, lai nodrošinātu, ka MVU pēc 
iespējas vairāk piedalās iekšējā tirgus 
digitalizācijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atkārtoti apstiprina, ka tiesības strādāt 
savā profesijā citā dalībvalstī ir vienas no 
Līgumā garantētajām pamattiesībām un 
ka tās ir viens no priekšnoteikumiem 
augsti konkurētspējīgai sociālai tirgus 
ekonomikai, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis atcelt visus šķēršļus, kuri kavē 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ES ir jāpanāk lielāka 
autonomija energoapgādes jomā, un aicina 
Komisiju nodrošināt enerģijas pievades 
ceļu daudzveidību, piemērojot reģionālu 
pieeju, it īpaši Vidusjūras reģiona valstīs.
Turklāt aicina Komisiju uzlabot 
atjaunojamo enerģijas avotu iekļaušanu un 
uzsver, ka ir jāuzlabo „inteliģento” tīklu 
efektivitāte; uzskata arī, ka jāpadara 
efektīvāka un pārredzamāka atļauju 
izsniegšanas procedūra;

7. uzsver, ka ES ir jāpanāk lielāka 
autonomija enerģijas jomā, un uzskata, ka 
iekšējā enerģijas tirgus kontekstā šo 
autonomiju veicinātu reģionālu grupu 
izveides pieeja; turklāt aicina Komisiju 
uzlabot atjaunojamo enerģijas avotu 
iekļaušanu un uzsver, ka ir jāuzlabo 
„inteliģento” tīklu efektivitāte; uzskata arī, 
ka efektīvāk un pārredzamāk jāizmanto 
sadarbības mehānismi;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ES ir jāpanāk lielāka 
autonomija energoapgādes jomā, un aicina 
Komisiju nodrošināt enerģijas pievades 
ceļu daudzveidību, piemērojot reģionālu 
pieeju, it īpaši Vidusjūras reģiona valstīs. 
Turklāt aicina Komisiju uzlabot 
atjaunojamo enerģijas avotu iekļaušanu un 
uzsver, ka ir jāuzlabo „inteliģento” tīklu 
efektivitāte; uzskata arī, ka jāpadara 
efektīvāka un pārredzamāka atļauju 
izsniegšanas procedūra;

7. uzsver, ka ES ir jāpanāk lielāka 
autonomija energoapgādes jomā, un aicina 
Komisiju nodrošināt enerģijas pievades 
ceļu daudzveidību, piemērojot reģionālu 
pieeju, it īpaši Vidusjūras reģiona un 
Centrāleiropas valstīs. Turklāt aicina 
Komisiju uzlabot atjaunojamo enerģijas 
avotu iekļaušanu un uzsver, ka ir jāuzlabo 
„inteliģento” tīklu efektivitāte; uzskata arī,
ka jāpadara efektīvāka un pārredzamāka 
atļauju izsniegšanas procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka Eiropas radiofrekvenču 
spektra lietošanas jomā nepieciešama 
spēcīgāka koordinācija un saskaņošana;
uzstāj, ka jāņem vērā ekonomikas, 
drošības un sabiedrības veselības 
intereses; uzskata, ka frekvenču 
pārvaldībai jāveicina viedokļu dažādība 
plašsaziņas līdzekļos.

8. uzsver, ka Eiropas radiofrekvenču 
spektra lietošanas jomā nepieciešama 
spēcīgāka koordinācija un saskaņošana, un 
cer, ka šo spektru izmantos efektīvāk, lai 
samazinātu cenas galapatērētājam;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
pastiprināt dialogu ar pilsonisko 
sabiedrību, rīkojot apspriešanās ar to; 
tomēr norāda, ka lielākā daļa 
nepieciešamo instrumentu jau ir 
pieejama, jo šo pasākumu Komisija 
apņēmās veikt pirms kāda laika saistībā 
ar savām Ietekmes novērtēšanas 
vadlīnijām, lai rūpīgāk prognozētu 
likumdošanas priekšlikumu ietekmi no 
dažādiem viedokļiem; atkārtoti uzsver, cik 
svarīga ir ES institūciju apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām nolūkā 
izmantot to specializētās zināšanas, kā arī 
nodrošināt savu darbību pārredzamību un 
to, ka sabiedrība tās pieņem;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a prasa ieviest elastīgu patentu sistēmu, 
kas veicinātu tehnoloģiskās inovācijas 
sabiedrisku problēmu, piemēram, 
demogrāfisko un klimata pārmaiņu, 
risināšanā; tādēļ atgādina, ka ES patentu 
sistēmai jānodrošina kvalitatīvi, nevis 
vienkārši lētākie, patenti; vērš uzmanību 
uz tādu pieeju priekšrocībām, kuras 
balstās uz sadarbību, piemēram, grupu 
izveidi, atklātām inovācijām un kopēju 
patentu platformu un patentu kopfondu 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka pamatdirektīvai par 
autortiesību pārvaldību nevajadzētu 
ierobežot lietotāju tiesības, bet gan 
atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidu 
rašanos, lai veicinātu satura radīšanu 
tiešsaistē un pievienotās vērtības 
pakalpojumu sniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c atzinīgi vērtē iniciatīvu par produktu 
ietekmi uz vidi un mudina Komisiju ātri 
izveidot reālu vispārēju novērtēšanas un 
marķēšanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d atzīst, ka publiskais iepirkums ir 
ietekmīgs instruments, lai tirgu izvēli 
virzītu uz ilgtspējīgiem produktiem un 
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pakalpojumiem un lai stimulētu 
inovācijas; atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu pārskatīt un vienkāršot publiskā 
iepirkuma noteikumus un uzsver, ka šim 
procesam vajadzētu nevis apdraudēt, bet 
gan pastiprināt publisko iestāžu spēju 
iekļaut savos konkursa uzaicinājumos 
vispārēju interešu kritērijus, piemēram, 
vides un sociālos kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
8.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.e uzsver, ka ilgtspējība jānosaka par 
vienu no galvenajiem rūpniecisko 
izmaiņu kritērijiem, un tādēļ prasa šo 
dimensiju ņemt vērā, apspriežot Eiropas 
pamatsistēmu rūpnieciskās 
pārstrukturēšanas uzlabotai plānošanai;

Or. en


