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Grozījums Nr. 1
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē ciešāku apņemšanos un 
proaktīvāku pieeju attiecībā uz piekļuves 
nodrošināšanu jauniem tirgiem, kas ir 
veids, kā veicināt ekonomikas izaugsmi 
un uzņēmumu konkurētspēju; uzsver, cik 
būtiski ir nodrošināt taisnīgu un abpusēju 
piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem starp 
ES un trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu;

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu; atkārtoti 
norāda, cik būtiski ir noslēgt tirdzniecības 
sarunas, jo īpaši ar valstīm un reģioniem, 
par kuriem ES uzņēmumiem ir 
saimnieciska interese un kuri visām ES 
nozarēm varētu nodrošināt ievērojamas 
jaunas eksporta iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu;

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz vērienīgiem inovācijas 
centieniem, godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu nolūkā 
saglabāt konkurētspēju un ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu;

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu un ilgtspējīgu 
pasaules mēroga konkurenci un 
savstarpīgumu attiecībā uz noteikumiem, 
standartiem un sertificēšanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 5
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci un savstarpīgumu;

1. uzsver, ka tirdzniecība ir sekmīgas 
Eiropas rūpniecības politikas stūrakmens, 
un tāpēc aicina, lai turpmākie daudzpusējie 
un divpusējie tirdzniecības nolīgumi 
veidotu rūpniecības stratēģijas saskaņotu 
daļu, balstoties uz godīgu pasaules mēroga 
konkurenci, pārredzamību un 
savstarpīgumu;

Or. da

Grozījums Nr. 6
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ES ir jābūt pirmajai, kura 
īstenos starptautiskos tirdzniecības 
nolīgumus par ekoloģiskām precēm un 
pakalpojumiem (EPPN), galveno 
uzmanību pievēršot atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijām; uzsver, cik būtiski 
ir no ES tirdzniecības partneriem prasīt 
pilnīgu tarifu atcelšanu un beztarifu 
barjeru likvidēšanu tirdzniecībā, 
nepieļaujot izcelsmes noteikumu 
vājināšanos un nodokļu atmaksas 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ar tirdzniecības 
nolīgumiem ir jānostiprina ražošanas 
pamats, atzīstot ES ražošanas nozaru 
pastāvīgo nozīmīgumu un nepieļaujot 
ražošanas interešu pakārtošanu citām 
uzņēmējdarbības jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Adam Gierek

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības un muitas politika, kas 
veicinātu turpmāku rūpniecības attīstību 
Eiropā, pamatojoties uz vietējām 
izejvielām, un neradītu uzņēmumiem 
stimulus uzņēmējdarbības delokalizēšanai 
ārpus vienotā tirgus; uzskata, ka 
tirdzniecības nolīgumos ar ārējiem 
partneriem būtu jāņem vērā visi faktori, 
kas ietekmē Eiropas ražotājuzņēmumu un
MVU konkurētspēju, tostarp
lauksaimniecības un pārtikas nozarē;
brīdina Eiropas ražotājus, lai tie 
nepaļaujas uz monopolistiskiem izejvielu 
piegādātājiem, kā tas, piemēram, ir 
saistībā ar retzemju metālu 
piegādātājiem;

Or. pl
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Grozījums Nr. 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja un ka ar tirdzniecības 
nolīgumiem būtu jācenšas izskaust trešo 
valstu pasākumus, kas kropļo 
tirdzniecību, piemēram, izvedmuitas 
nodokļi un netaisnīgs valsts atbalsts 
vietējai ražošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības sektora un pārtikas 
nozares konkurētspēja, paturot prātā, ka 
aizvien pieaug lauksaimniecības preču 
tirdzniecības deficīts, un ņemot vērā 
augstos standartus, kādi jāievēro ES 
rūpniecībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kurā atzīta gan uz 
zināšanām balstītu, gan ražošanas 
uzņēmumu vajadzība Eiropā un kurā 
attiecīgi tiek veicināta turpmāka
rūpniecības attīstība Eiropā un netiek 
stimulēta uzņēmējdarbības delokalizēšana; 
uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos ar 
ārējiem partneriem būtu jāņem vērā 
Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

Or. da

Grozījums Nr. 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja, kā arī abpusēji izdevīga 
sadarbība ar jaunattīstības valstīm;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

2. uzskata, ka nepieciešama jauna Eiropas 
tirdzniecības politika, kas veicinātu 
turpmāku rūpniecības attīstību Eiropā un 
neradītu stimulus uzņēmējdarbības 
delokalizēšanai; uzskata, ka tirdzniecības 
nolīgumos ar ārējiem partneriem būtu 
jāņem vērā Eiropas ražotāju, MVU un 
lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspēja;

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik būtiski ir noslēgt 
divpusējos tirdzniecības nolīgumus un jo 
īpaši nolīgumus starp ES un 
Dienvidamerikas un Āzijas jaunietekmes 
valstīm attiecībā uz paātrinātu izaugsmi 
un tiesībām konkurēt starptautiskā 
mērogā saskaņā ar savstarpēji atzītiem, 
pārredzamiem un taisnīgiem 
nosacījumiem; atzīst, ka ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem abas puses ne 
tikai gūst apjomradītus ietaupījumus, bet 
šie nolīgumi arī rada iespēju ES galveno 
uzmanību veltīt zināšanu un ražošanas 
nozarēm, kurās ES ir konkurētspējīgs 
pārākums pasaules tirgū; uzskata, ka šie 
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brīvās tirdzniecības nolīgumi palīdzētu 
palielināt gan produktu un pakalpojumu 
kvantitāti, gan kvalitāti pasaules tirgū un 
ka tas jo īpaši ir vajadzīgs, ņemot vērā 
Eiropas demogrāfiskās problēmas;

Or. da

Grozījums Nr. 15
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz to, kā norit pašreizējās 
sarunas par divpusējo brīvās tirdzniecības 
nolīgumu kopumu, kas aptver tikai daļu 
no ES kopējās starptautiskās 
tirdzniecības; uzsver, ka lielāka un 
rūpīgāka uzmanība jāvelta jaunietekmes 
tirgiem, kuriem ir stratēģiska nozīme; 
uzsver, ka ir jāsamazina pašreizējais 
tirdzniecības deficīts ar Ķīnu un jāiekaro 
lielāka piekļuve šim tirgum, kurš strauji 
paplašinās;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik būtiski ir veikt ietekmes 
novērtējumus, pirms tiek sāktas 
tirdzniecības sarunas un pirms tās tiek 
noslēgtas; uzskata, ka ex post 
novērtējumu veikšanai pēc tirdzniecības 
nolīgumu ratifikācijas varētu būt liela 
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nozīme attiecībā uz turpmāko lēmumu 
pieņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Eiropas tirdzniecības 
politikas attīstībā ir jāietver darbvietu 
pieaugums, un līdz ar to mudina 
dalībvalstis un Komisiju garantēt 
pienācīgu nodarbinātības līmeņu 
aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 18
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka, pievēršot lielāku uzmanību 
pakalpojumu sniedzēju piekļuvei 
starptautiskajam tirgum, nedrīkst mazināt 
rūpniecības preču tirdzniecību; uzsver, ka 
ir jānodrošina Eiropas rūpniecības 
sektora piekļuve starptautiskajam tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā MVU visvairāk skar beztarifu 
barjeras un ārvalstu regulatīvās sistēmas, 
kā arī MVU saskaras ar grūtībām piekļūt 
starptautiskās tirdzniecības finansējumam 
un kredītu apdrošināšanai; aicina 
Komisiju risināt tirdzniecības šķēršļus, ar 
kādiem saskaras MVU, ņemot vērā MVU 
nozīmi Eiropas ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nepārtraukti jānostiprina 
rūpniecības politikas iekšējās un arējās 
dimensijas saskanība, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecībai regulatīvo 
paredzamību, stabilitāti un līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus gan iekšējā, gan 
ārējā tirgū;

3. uzskata, ka nepārtraukti jānostiprina 
rūpniecības politikas iekšējās un arējās 
dimensijas saskanība, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecībai regulatīvo 
paredzamību, stabilitāti un līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus gan iekšējā, gan 
ārējā tirgū; tāpēc aicina paātrināt 
pasākumu pieņemšanu tādās jomās kā 
dialogi par regulējumu ar Eiropas 
lielākajiem tirdzniecības partneriem, 
piemēram, ar ASV, starptautisko 
standartu noteikšana, aizsargāto tirgu 
liberalizācija, pilnībā atceļot tarifu un 
beztarifu barjeras tirdzniecībai, apkarojot 
viltošanu un negodīgu konkurenci, 
tostarp sociālā un ekoloģiskā dempinga 
veidus, un nostiprinot intelektuālā 
īpašuma tiesības (IĪT);
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nepārtraukti jānostiprina 
rūpniecības politikas iekšējās un arējās 
dimensijas saskanība, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecībai regulatīvo 
paredzamību, stabilitāti un līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus gan iekšējā, gan 
ārējā tirgū;

3. uzskata, ka nepārtraukti jānostiprina 
rūpniecības politikas iekšējās un arējās 
dimensijas saskanība, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecībai regulatīvo 
paredzamību, vienkāršību, stabilitāti un 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus gan 
iekšējā, gan ārējā tirgū;

Or. da

Grozījums Nr. 22
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik būtiski ir veicināt 
starptautisko standartu un sertificēšanas 
prakses konverģenci vai atbilstību 
attiecībā uz trešām valstīm; aicina 
nostiprināt saikni starp ārējā un vienotā 
tirgus noteikumiem, lai uzņēmumiem 
samazinātu liekas izmaksas un izskaustu 
regulatīvos šķēršļus, kā arī paātrinātu 
inovāciju un piekļuvi tirdzniecībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka šādas saskaņošanas 
rezultātā nedrīkst pazemināt tehniskos, 
veselības un drošības, kā arī patērētāju 
aizsardzības standartus; aicina Komisiju 
aizsargāt ES standartus un tos efektīvi 
attiecināt arī uz importētājiem un 
uzņēmējiem, kuri savus produktus pārdod 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt 
apstākļus Eiropas MVU 
internacionalizācijai, kā arī to 
konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, lai nodrošinātu
apstākļus Eiropas MVU 
internacionalizācijai un nostiprinātu to 
inovatīvās spējas, jo īpaši attiecībā uz 
ekonomikas ar pazeminātu oglekļa 
emisiju radīšanu, kā arī nostiprinātu to 
konkurētspēju un attīstību, lai aizsargātu 
tos pret negodīgu konkurenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Adam Gierek

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī 
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt 
intelektuālā īpašuma apstākļus Eiropas 
MVU internacionalizācijai, kā arī to 
konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

Or. pl

Grozījums Nr. 26
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, 
īstenojot atbalsta pasākumus, kas 
paredzēti to konkurētspējas nostiprināšanai 
un attīstībai, lai aizsargātu tos pret 
negodīgu konkurenci;

Or. it
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Grozījums Nr. 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī 
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis attīstīt labvēlīgu vidi, 
kas stimulētu uzņēmumu darbības 
uzsākšanu un jauno uzņēmēju pieredzes 
apmaiņu, un nodrošināt apstākļus Eiropas 
MVU internacionalizācijai, kā arī to 
konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

Or. nl

Grozījums Nr. 28
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī 
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī 
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
vai izkropļotu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un jauno uzņēmēju 
pieredzes apmaiņu, un nodrošināt apstākļus 
Eiropas MVU internacionalizācijai, kā arī 
to konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju attīstīt 
labvēlīgu vidi, kas stimulētu uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un izaugsmi un jauno 
uzņēmēju pieredzes apmaiņu, un 
nodrošināt apstākļus Eiropas MVU 
internacionalizācijai, kā arī to 
konkurētspējas nostiprināšanai un 
attīstībai, lai aizsargātu tos pret negodīgu 
konkurenci;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik būtiski ir attīstīt un 
saglabāt ES konkurētspējas pārākumu 
inovatīvu produktu jomā; uzskata, ka ir 
jānodrošina iespēja piemērot pagaidu 
pārvietošanās brīvību pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, lai darbā varētu 
pieņemt kvalificētu personālu un 
uzņēmumi un pētniecības centri Eiropas 
Savienībā varētu saglabāt vadību 
inovācijas jomā; 

Or. lt

Grozījums Nr. 31
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka dažādie normatīvie 
noteikumi un regulējumi un kopīgu 
standartu piemērošanas trūkums liedz ES 
uzņēmumiem pilnībā apzināt savas 
iespējas, jo uzņēmējdarbības veikšana 
ārzemēs ir pārāk dārga; uzsver, cik 
būtiska ir labāka regulatīvā sadarbība 
nolūkā veicināt noteikumu, standartu un 
testēšanas un sertificēšanas procedūru 
atbilstību vai konverģenci, tādējādi 
starptautiskā mērogā pazeminot 
saimnieciskās darbības izmaksas;

Or. lt

Grozījums Nr. 32
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c pauž nožēlu, ka ārvalstu publiskā 
iepirkuma tirgi ES uzņēmumiem joprojām 
ir nepieejami; uzskata, ka ir jāpastiprina 
centieni, lai uzlabotu ES uzņēmumu 
piekļuvi ārvalstu publiskā iepirkuma 
tirgiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
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rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai;

Or. nl

Grozījums Nr. 34
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū un 
sekmētas darbības attiecībā uz pārstrādi, 
aizstāšanu, atkritumu apsaimniekošanu, 
pētniecību un datu apmaiņu par 
izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Adam Gierek

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu, pusfabrikātu un enerģijas 
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Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

resursu pieejamībai; aicina Komisiju 
iesniegt vērienīgu un visaptverošu Eiropas 
politikas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi, ar kuriem atbalstīt 
investīcijas piekļuves uzlabošanai izejvielu 
resursiem gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības ekoloģiski efektīvā attīstībā un 
konkurētspējas uzlabošanā ir izejvielu 
pieejamībai un to atbildīgai izmantošanai; 
tāpēc aicina Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
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konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

konkrēti pasākumi lietderīgai resursu 
efektivitātei un pārstrādes politikai, kā arī 
taisnīgas piekļuves uzlabošanai izejvielām 
gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;

5. uzsver, cik liela nozīme Eiropas 
rūpniecības attīstībā un konkurētspējā ir 
izejvielu pieejamībai; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt vērienīgu un 
visaptverošu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai, kurā būtu paredzēti 
konkrēti pasākumi piekļuves uzlabošanai 
izejvielām gan iekšējā, gan ārējā tirgū;
uzsver, ka ieguves rūpniecību var īstenot 
urbānā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, cik būtiska ir pētniecība 
alternatīvo enerģijas avotu jomā un jo 
īpaši saistībā ar atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti un 
energotaupību, kas ir priekšnosacījums 
tam, lai risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas un sekmētu globālos centienus 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;
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Or. ro

Grozījums Nr. 40
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik liela nozīme ir tirdzniecībai
enerģijas jomā un enerģijas avotu
pieejamībai, kā arī nepieciešamību
piemērot savstarpīguma principu, atverot 
enerģijas tirgus, lai aizsargātu Eiropas 
patērētāju un enerģētikas nozares 
intereses;

6. uzsver, cik liela nozīme ir 
daudzpusējiem noteikumiem enerģijas 
tirdzniecības jomā, garantējot taisnīgus 
un līdzvērtīgus piekļuves nosacījumus 
ilgtspējīgiem un drošiem enerģijas 
avotiem, kā arī uzsver, ka ir jāizveido 
ilgtermiņa konstruktīvas saiknes starp 
Eiropas iedzīvotāju un enerģētikas 
pakalpojumu sniedzēju interesēm 
atbilstīgi apstiprinātiem un zinātniski 
pamatotiem klimata pārmaiņu novēršanas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik liela nozīme ir tirdzniecībai 
enerģijas jomā un enerģijas avotu 
pieejamībai, kā arī nepieciešamību 
piemērot savstarpīguma principu, atverot 
enerģijas tirgus, lai aizsargātu Eiropas 
patērētāju un enerģētikas nozares intereses;

6. uzskata, ka ES konkurētspējas celšanai 
stratēģiska nozīme ir ilgtspējīgai un 
nepārtrauktai izejvielu un enerģijas 
piegādei; uzsver, cik liela nozīme ir 
tirdzniecībai enerģijas jomā un enerģijas 
avotu pieejamībai, kā arī nepieciešamību 
piemērot savstarpīguma principu, atverot 
enerģijas tirgus, lai aizsargātu Eiropas 
patērētāju un enerģētikas nozares intereses;

Or. lt
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Grozījums Nr. 42
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik liela nozīme ir tirdzniecībai 
enerģijas jomā un enerģijas avotu 
pieejamībai, kā arī nepieciešamību 
piemērot savstarpīguma principu, atverot 
enerģijas tirgus, lai aizsargātu Eiropas 
patērētāju un enerģētikas nozares intereses;

6. uzsver, cik liela nozīme ir tirdzniecībai 
enerģijas jomā un enerģijas avotu 
pieejamībai, kā arī nepieciešamību 
piemērot savstarpīguma principu, atverot 
enerģijas tirgus, nolūkā aizsargāt Eiropas 
patērētāju un enerģētikas nozares intereses;

Or. pl

Grozījums Nr. 43
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka dabas katastrofu gadījumā 
Komisija plāno pastiprināti izmantot 
ārkārtas vienpusējās komercvienošanās; 
uzsver, ka šādu pasākumu slogs visām 
dalībvalstīm nav vienāds un tas 
preferenciāli gulstas uz konkrētām 
valstīm, reģioniem, rūpniecības nozarēm 
un darbvietām; aicina Komisiju veikt šādu 
pasākumu ietekmes rūpīgu ex-ante 
novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Andrzej Grzyb

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

6.a uzsver, ka vajadzības gadījumā 
efektīvi ir jāizmanto tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti, kuru mērķis ir 
izskaust negodīgu komercpraksi un 
nodrošināt savstarpēju piekļuvi publiskā 
iepirkuma līgumiem, kas sniedz 
uzņēmējdarbības iespējas nozarēs, kurās 
Eiropas uzņēmumi ir sevišķi 
konkurētspējīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju paātrināt nolīgumu 
noslēgšanu starp ES, no vienas puses, un 
Mercosur valstīm, Indiju, Krieviju un 
Ķīnu, no otras puses, ietverot īpašus 
noteikumus, kuru mērķis ir stimulēt 
tirdzniecību, ņemot vērā ekonomikas 
potenciālu, izaugsmes un inovācijas 
potenciālu un Indijā, Krievijā, Ķīnā un 
Mercosur reģionā pieejamās izjvielas;

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina veikt pasākumus, kas 
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nodrošinātu un veicinātu ekoloģisku 
izaugsmi, resursu efektīvu izmantošanu 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
vienlaikus panākot godīgu un ilgtspējīgu 
konkurenci;

Or. it

Grozījums Nr. 47
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka globalizācijas kontekstā 
atvērtāka starptautiskās tirdzniecības 
sistēma rada dažādu ietekmi visā Eiropā, 
skarot iekšējo kohēziju; aicina paplašināt 
un vienkāršot Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fondu, padarot to par 
instrumentu, kas palīdz apkarot 
globalizācijas nelabvēlīgās sekas; turklāt 
aicina mobilizēt attiecīgās ES 
iekšpolitikas jomas, piemēram, atbalstu 
inovācijai un MVU, lai paātrinātu 
restrukturizāciju un pielāgošanos jauniem 
tirdzniecības nosacījumiem mazāk 
attīstītos reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka klimata jomas mērķus var 
sasniegt tikai sadarbībā ar lielākajiem ES 
tirdzniecības partneriem, kas vienlaikus ir 
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lielākie CO2 radītāji; tāpēc ir pārliecināts, 
ka tikai globāls, daudzpusējs klimata 
jomas nolīgums ļautu Eiropas rūpniecībai 
ilgtermiņa saglabāt konkurētspēju; turklāt 
ir pārliecināts, ka tirdzniecības nolīgumos 
ir jāietver simetriskas prasības par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju attiecībā uz 
to preču ražošanu, kuras importē uz 
Eiropas Savienību;

Or. en


