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Grozījums Nr. 620
Marine Le Pen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) attiecībā uz noteikumiem: svītrots

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma 
jomā;
ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;
iii) nodrošināt, ka darba un vides 
standarti neaprobežojas ar tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma 
jomās, piemēram, ieguldījumu, 
pakalpojumu tirdzniecības, regulatīvās 
sadarbības un publiskā iepirkuma jomā;
iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 



PE552.130v01-00 4/114 AM\1055775LV.doc

LV

aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;
v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu 
padomi;
vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;
vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas 
puses apsver veidus, kā atvieglot
dabasgāzes un naftas eksportu, lai ar 
TTIP tiktu atcelti visi pašreizējie enerģijas 
eksporta ierobežojumi starp abiem 
tirdzniecības partneriem, tādējādi 
atbalstot enerģijas avotu dažādošanu;
viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts 
lēmums par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, 
un ir jāievēro enerģijas produktu 
kvalitātes standarti;
ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;
x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā 
un piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;
xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
īpaša sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt 
jaunas iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
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izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP 
palīdzību būtu jāizveido mehānismi, lai 
abas puses varētu kopā strādāt nolūkā 
atvieglot MVU līdzdalību 
transatlantiskajā tirdzniecībā, piemēram, 
izmantojot kopēju MVU vienas pieturas 
aģentūru;
xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot 
vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo 
raksturu;
xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek 
veltīta diskriminācijas nepieļaušanai un 
taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei; 
ieguldītāju un ieguldījumu aizsardzības 
standarti un definīcijas būtu jāizstrādā 
precīzi; brīvai kapitāla pārvietošanai būtu 
jāatbilst ES līgumu noteikumiem un būtu 
jāietver prudenciāla izņēmuma statusa 
noteikšana finanšu krīzes gadījumā;
xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;
xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
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tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un 
ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;
xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti 
noteikumi par kriminālsankcijām kā 
noteikumu ievērošanas nodrošināšanas 
instrumentu, kurus Parlaments ir 
noraidījis jau iepriekš;

Or. fr

Grozījums Nr. 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) attiecībā uz noteikumiem: d) attiecībā uz noteikumu pīlāru:

Or. en

Grozījums Nr. 622
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
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noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma jomā;

noteikumu un principu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas ekonomikas attīstības, 
enerģētikas, MVU, ieguldījumu un 
intelektuālā īpašuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 623
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma jomā;

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, zāļu,
MVU, ieguldījumu un intelektuālā īpašuma 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU,
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma
jomā;

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU 
un ieguldījumu jomā;

Or. de
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Grozījums Nr. 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma 
jomā;

i) atturēties no tematu apvienošanas 
sarunās par tirgus pieejamību, regulatīvo 
sadarbību un noteikumu un uzdevumu 
noteikšanu, jo katrs no šiem trijiem 
pīlāriem atbilst atšķirīgai loģikai un katrā 
no tiem ir īpaši sensitīvie jautājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma 
jomā;

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu 
saistībā ar jautājumiem par ilgtspējīgu 
attīstību, enerģētiku, MVU, 
ieguldījumiem un intelektuālo īpašumu, 
kā arī citiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – i punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma jomā;

i) apvienot sarunas par tirgus pieejamību 
un regulatīvo sadarbību ar vērienīgu 
noteikumu un uzdevumu noteikšanu, arī 
ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, MVU, 
ieguldījumu, valsts subsīdiju 
pārredzamības, cenu noteikšanas, 
dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgas 
izmantošanas, privāto uzņēmumu un 
valstij piederošu vai valsts kontrolētu 
uzņēmumu konkurences un intelektuālā 
īpašuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 628
Lola Sánchez Caldentey

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) ievērot apstiprinātos pienākumus 
saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizāciju, kā arī citu kompetentu 
starptautisko organizāciju noteiktos 
pienākumus attiecībā uz tirdzniecības 
jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām, darba 
tiesībām un pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām, un panākt, lai vides aizsardzība 
būtu prioritāte attiecībā pret 
korporatīvajām un privātajām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 629
Eleonora Forenza

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ia punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) nodrošināt, ka arī turpmāk tiek 
ievērots ES sociālo un darba standartu 
līmenis, patērētāju un sabiedrības 
veselības aizsardzība, vides aizsardzība, 
tostarp mūsu dabas resursu atjaunošana, 
dzīvnieku labturība, pārtikas nekaitīguma 
standarti un ekoloģiski ilgtspējīga 
lauksaimniecības prakse, informācijas un 
marķējuma, kā arī kultūras un medicīnas 
pieejamība, finanšu tirgus regulējums un 
datu aizsardzība, tīmekļa neitralitāte un 
citas tiesības digitālajā jomā, nevis veikta 
lejupvērsta „saskaņošana” līdz 
zemākajam kopsaucējam;

Or. en

Grozījums Nr. 630
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīts atbalsts 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
veicināšanai, valstī efektīvi piemērojot
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
galvenos darba standartus, kas noteikti 
1998. gada SDO Deklarācijā par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
attiecīgos daudzpusējos vides nolīgumos, 
kā arī sadarbības veicināšanai ar 
tirdzniecību saistītos ilgtspējīgas attīstības 
aspektos;
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strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 631
Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
jābūt darba un vides standartu aizsardzības 
līmeņa uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību jāietver 
arī noteikumi par uzņēmumu sociālo 
atbildību, kuri balstītos uz Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
pamatnostādnēm starptautiskiem 
uzņēmumiem un skaidri strukturētu 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
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attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

attīstību tiek uzsvērts, ka ES un ASV ir 
kopīgi mērķi vides, sociālajā un 
nodarbinātības jomā, pat ja atšķiras 
attiecīgo starptautisko konvenciju 
juridiskais statuss;

Or. en

Grozījums Nr. 633
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai; 
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, 
kuri balstītos uz Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā pienākumu īstenošana; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai; 
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, 
kuri balstītos uz Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
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starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka sadaļa par ilgtspējīgu 
attīstību ir saistoša un izpildāma un ka par 
tās mērķi tiek izvirzīta pilnīga un patiesa 
astoņu Starptautiskās darba organizācijas 
(SDO) pamatkonvenciju un to satura, SDO 
darba kārtības pienācīgas nodarbinātības 
nodrošināšanai un svarīgāko starptautisko 
nolīgumu vides jomā ratificēšana, 
īstenošana un īstenošanas uzraudzība; 
noteikumu mērķim vajadzētu būt darba un 
vides standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai; 
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, 
kuri balstītos uz Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību tiek izvirzīts mērķis no jauna 
apstiprināt pušu apņemšanos ievērot 
kopīgos pamatprincipus, kas izriet no
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvencijas un to satura, SDO darba 
kārtības pienācīgas nodarbinātības 
nodrošināšanai un svarīgākajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem vides jomā; 
noteikumu mērķim vajadzētu būt darba un 
vides standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Grozījums Nr. 636
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 

ii) kā priekšnosacījumu nolīguma 
parakstīšanai noteikt prasību panākt, ka 
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patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

sadaļā par ilgtspējīgu attīstību par mērķi 
tiek izvirzīta pilnīga un patiesa astoņu 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju un to satura, SDO darba 
kārtības pienācīgas nodarbinātības 
nodrošināšanai un svarīgāko starptautisko 
nolīgumu vides jomā ratificēšana, 
īstenošana un īstenošanas uzraudzība; 
noteikumu mērķim vajadzētu būt darba un 
vides standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā īstenošana un īstenošanas uzraudzība; 
noteikumu mērķim vajadzētu būt darba un 
vides standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu 
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
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starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu tā dēvētās pilsoniskās 
sabiedrības iesaistīšanu dialogā;

Or. de

Grozījums Nr. 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa 
uzlabošanai; vērienīgai sadaļai par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību būtu 
jāietver arī noteikumi par uzņēmumu
sociālo atbildību, kuri balstītos uz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka nolīgums atbalsta tiesību 
aktu un politisko pasākumu izstrādi un 
īstenošanu darba un vides aizsardzības 
tiesību jomā un sekmē Starptautiskās 
darba organizācijas (SDO) noteikto 
pamatstandartu un etalonu ievērošanu; 
mudina saskaņot standartus uzņēmumu
sociālās atbildības (ASV) jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai;
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo 
atbildību, kuri balstītos uz Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
pamatnostādnēm starptautiskiem 
uzņēmumiem un skaidri strukturētu 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību noteikumu mērķim jābūt aizsargāt 
un veicināt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeni; nodrošināt, ka 
sarunās iesaistītās puses nolīgumā iekļauj 
vērienīgu sadaļu par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību, kuras mērķim jābūt 
noteikt jaunus pasaules standartus 
tirdzniecības nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 

ii) nodrošināt, ka sadaļa par ilgtspējīgu 
attīstību ir saistoša un izpildāma un ka 
tajā noteikts, ka pilnīga un patiesa astoņu 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju un to satura, SDO darba 
kārtības pienācīgas nodarbinātības 
nodrošināšanai un svarīgāko starptautisko 
nolīgumu vides jomā ratificēšana, 
īstenošana un īstenošanas uzraudzība ir 
nolīguma parakstīšanas 
priekšnosacījums; noteikumu mērķim 
vajadzētu būt darba un vides standartu 
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attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

aizsardzības līmeņa uzlabošanai; vērienīgai 
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību būtu jāietver arī noteikumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību, kuri balstītos 
uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa astoņu Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju un 
to satura, SDO darba kārtības pienācīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai un 
svarīgāko starptautisko nolīgumu vides 
jomā ratificēšana, īstenošana un 
īstenošanas uzraudzība; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai; 
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, 
kuri balstītos uz Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

ii) nodrošināt, ka sadaļā par ilgtspējīgu 
attīstību par mērķi tiek izvirzīta pilnīga un 
patiesa tādu standartu ratificēšana, 
īstenošana un īstenošanas uzraudzība, 
kuri atbilst astoņām Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvencijām
un to saturam, SDO darba kārtībai
pienācīgas nodarbinātības nodrošināšanai 
un svarīgākajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem vides jomā; noteikumu 
mērķim vajadzētu būt darba un vides 
standartu aizsardzības līmeņa uzlabošanai; 
vērienīgai sadaļai par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību būtu jāietver arī 
noteikumi par uzņēmumu sociālo atbildību, 
kuri balstītos uz Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas pamatnostādnēm 
starptautiskiem uzņēmumiem un skaidri 
strukturētu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides 
standarti neaprobežojas ar tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma 
jomās, piemēram, ieguldījumu, 
pakalpojumu tirdzniecības, regulatīvās 
sadarbības un publiskā iepirkuma jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma 
jomās, piemēram, ieguldījumu, 
pakalpojumu tirdzniecības, regulatīvās 
sadarbības un publiskā iepirkuma jomā;

iii) nodrošināt, ka darba un sociālo tiesību 
noteikumu horizontālās dimensijas ir 
iekļautas nolīguma atbilstošajās 
operatīvajās daļās sadaļā par ilgtspējīgu
attīstību, lai nodrošinātu saskaņotu un 
visaptverošu koncepciju;

Or. de

Grozījums Nr. 644
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma 
jomās, piemēram, ieguldījumu, 
pakalpojumu tirdzniecības, regulatīvās 
sadarbības un publiskā iepirkuma jomā;

iii) nodrošināt, ka standarti, kas noteikti 
kādā no sadaļām, tiek apstiprināti citās 
nolīguma sadaļās un ka uzmanība tiek 
pievērsta sadaļu pretrunu un atkārtošanās 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti, 
kā arī tiesības reglamentēt valsts, 
reģionālās un vietējās iestādes
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 

iii) nodrošināt, ka darba, sociālie un vides 
standarti neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
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atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā;

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, bet tiek 
atbilstoši iekļauti arī citās nolīguma jomās, 
piemēram, ieguldījumu, pakalpojumu 
tirdzniecības, regulatīvās sadarbības un 
publiskā iepirkuma jomā, un, izmantojot 
skaidrus un viennozīmīgus valodas 
līdzekļus, nodrošināt, ka neviens 
nolīguma noteikums nepazemina Eiropas 
vides un pārtikas nekaitīguma standartus, 
jo īpaši iebilstot pret visiem nolīgumiem, 
kuri var — pat tikai teorētiski — atvērt 
ES tirgu ģenētiski modificētiem 
organismiem, ar hloru apstrādātai putnu 
gaļai un tādu liellopu gaļai, kuru 
audzēšanā izmanto hormonus;

Or. en

Grozījums Nr. 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā iv) nodrošināt iespēju darba un vides 
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ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 
aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

standartus efektīvi īstenot praksē, 
paredzot atbilstīgu strīdu izšķiršanas 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 
aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un labo un efektīvo praksi ASV 
brīvās tirdzniecības nolīgumu un valsts 
tiesību aktu īstenošanā, nodrošināt, ka 
darba un vides standarti tiek padarīti par 
tādiem, kuru ievērošanu ir iespējams 
uzraudzīt; nodrošināt, ka darba tiesību 
noteikumu īstenošana un izpilde tiek 
efektīvi uzraudzīta, iesaistot sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus; nodrošināt, ka uz sadaļu par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību 
attiecas vispārīgs strīdu izšķiršanas 
mehānisms, kas paredzēts jaunajā 
nolīgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 
aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

iv) izmantojot visu pieredzi, kuru par 
pozitīvu atzinušas Eiropas iestādes, 
dalībvalstis vai valstu parlamenti,
nodrošināt, ka darba un vides standarti tiek 
padarīti par tādiem, kuru ievērošanu ir 
iespējams uzraudzīt;

Or. fr

Grozījums Nr. 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 
aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

iv) izmantojot līdzšinējo pieredzi saistībā 
ar spēkā esošajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem un labo un efektīvo praksi 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu un 
valsts tiesību aktu īstenošanā, nodrošināt, 
ka nolīgumā tiek iekļauti darba un vides 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izmantojot veiksmīgo pieredzi saistībā 
ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu un efektīvo praksi ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un valsts tiesību 

iv) izmantojot procedūras, kas noteiktas
ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumā, un papildinot tās ar 
ievērošanas uzraudzības praksi, ko paredz
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aktu īstenošanā, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti tiek padarīti par tādiem, 
kuru ievērošanu ir iespējams uzraudzīt;

ASV brīvās tirdzniecības nolīgumi un 
valsts tiesību akti, nodrošināt, ka darba un 
vides standarti un tiesības tiek padarīti par 
tādiem, kuru ievērošanu ir iespējams 
uzraudzīt;

Or. en

Grozījums Nr. 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iva) iekļaut nolīgumā daudzos nolīgumos 
izmantoto cilvēktiesību klauzulu, lai 
nodrošinātu cilvēktiesību un demokrātijas 
principu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iva) paredzēt mehānismus, lai sniegtu 
atbalstu darba ņēmējiem, kuri pārvietoti 
TTIP īstenošanas dēļ, un cīnīties pret neto 
darbvietu zudumu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 655
Eleonora Forenza
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iva) sarunās pilnībā atbalstīt katras puses 
tiesības uz tiesību aktu novērtēšanu, 
piemērojot savu individuālo metodi; 
aicināt Komisiju arī aizsargāt ES aquis 
par piesardzības principu, kas dod iespēju 
strauji reaģēt uz iespējamu apdraudējumu 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai vai 
arī aizsargāt vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ivb) uzsvērt, ka nekādā ziņā nedrīkst 
pieļaut, ka tirdzniecības nolīgumi apdraud 
darba un sociālās tiesības un kolektīvo 
nolīgumu noteikumus; iespējamajām 
sarunām par IV režīmu jābūt saistītām ar 
funkcionējošu pārrobežu sadarbību 
pārvaldes un tieslietu jomā attiecībā uz 
problēmām, kas ir saistītas ar darba un 
nodarbinātības tiesību aktiem, un tam 
jābūt priekšnosacījumam, lai nodrošinātu 
koplīgumā noteikto algu un darba 
apstākļus; jāparedz iespēja izmantot 
strīdu izšķiršanas mehānismu, tostarp 
sankcijas, ja līgumslēdzējas puses 
nenodrošina noteikumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 657
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ivb) ņemt vērā ietekmi, ko radītu Eiropas 
uzņēmumu pārcelšana uz ASV, kur ir 
ražošanai pievilcīgāki apstākļi, kā arī 
ņemt vērā, ka daudzi Eiropas uzņēmumi 
pārcels savas pētniecības un attīstības 
struktūrvienības uz ASV, tādējādi 
samazinot ES inovācijas spēju;

Or. en

Grozījums Nr. 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ivc punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ivc) noraidīt ikvienu nolīgumu, kas var 
radīt apdraudējumu darba tiesību 
standartiem Eiropā un izraisīt sociālo 
dempingu;

Or. en

Grozījums Nr. 659
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu 
padomi;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu 
padomi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 661
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi;

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi; 
nodrošināt arī, ka ziņotājiem uzņēmumos 
tiek piešķirts statuss, kas tiem nodrošina 
juridisko aizsardzību viņu darbībā abos 
Atlantijas okeāna krastos;

Or. fr

Grozījums Nr. 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi;

v) nodrošināt, ka saskaņā ar ES 
dalībvalstu tiesību aktiem reģistrēto
transatlantisko uzņēmumu darbiniekiem ir 
pieejama informācija un apspriešanās 
saskaņā ar direktīvu par Eiropas 
Uzņēmumu padomi;

Or. en

Grozījums Nr. 663
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar 
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu 
padomi;

v) pilnībā ievērojot valstu tiesību aktus, 
nodrošināt, ka transatlantisko uzņēmumu 
darbiniekiem ir tādas pašas tiesības, kādas 
ir citiem attiecīgās nodarbinātības vietas 
darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās saskaņā ar
Direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi;

v) nodrošināt, ka transatlantisko 
uzņēmumu darbiniekiem ir pieejama 
informācija un apspriešanās atbilstoši
direktīvas par Eiropas Uzņēmumu padomi 
paraugam;
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Or. de

Grozījums Nr. 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – va punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

va) nodrošināt darbvietas principa 
garantēšanu; gadījumos, kad darba 
ņēmēji tiek norīkoti un nodarbināti 
pagaidu darbā, ir jāievēro valsts darba 
tiesību un sociālo tiesību akti, kā arī 
koplīgumu noteikumi; TTIP ir izsmeļoši 
jāizklāsta nosacījumi saistībā ar 
norīkošanu un nodarbināšanu pagaidu 
darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka TTIP īstenošanas 
ilgtspējas ietekme uz ekonomiku un 
sabiedrību tiek izpētīta, veicot arī
vispusīgu un objektīvu tirdzniecības 
ilgtspējas ietekmes novērtējumu, kurā 
iesaistītas visas ieinteresētās personas, kas 
pārstāv nozares;

Or. en
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Grozījums Nr. 667
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistīta 
pilsoniskā sabiedrība, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 668
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot tirdzniecības 
ilgtspējas ietekmes novērtējumu, kurā tiktu 
skaidri iesaistītas ieinteresētās personas un 
pilsoniskā sabiedrība, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi, vienlaikus atzīstot, ka 
šādā pasākumā ir ļoti grūti ņemt vērā 
daudzveidīgos kritērijus un ārējos 
apstākļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot visaptverošu
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, tajā noteikti jāiesaista un 
jāpiedalās ieinteresētajām personām un
pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī vietējām 
un reģionālajām pašpārvaldēm un
jāapspriežas ar tām, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā
ietekme, kā arī ietekme uz vidi; aicināt 
Komisiju veikt salīdzinošu un padziļinātu 
ietekmes pētījumu attiecībā uz katru 
dalībvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistīta 
pilsoniskā sabiedrība, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, pēc sarunu noslēgšanas
veicot vispusīgu tirdzniecības ilgtspējas 
ietekmes novērtējumu, kurā tiktu skaidri 
iesaistītas visas ieinteresētās personas, 
tiek izpētīta TTIP ekonomiskā un sociālā 
ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 671
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu vi) ņemt vērā saistībā ar nolīgumu 
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tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

patlaban veikto tirdzniecības ilgtspējas 
ietekmes novērtējumu un nodrošināt, ka
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība ietekmes novērtējuma laikā var 
sniegt komentārus;

Or. en

Grozījums Nr. 672
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi, 
tostarp patērētās enerģijas daudzums 
saistībā ar preču tirdzniecības apjoma 
pieaugumu pāri Atlantijas okeānam;

Or. en

Grozījums Nr. 673
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz 
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nodarbinātību un vidi;

Or. it

Grozījums Nr. 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
iepriekšēju tirdzniecības ilgtspējas 
ietekmes novērtējumu, kurš pilnībā atbilst 
ES direktīvai par ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu un kurā tiktu skaidri 
iesaistītas ieinteresētās personas un 
pilsoniskā sabiedrība, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgus 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes
novērtējumus ES līmenī un 
28 dalībvalstīs, kuros tiktu skaidri un 
strukturēti iesaistītas visas ieinteresētās 
personas un, jo īpaši, MVU un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā,
sociālā ietekme, kā arī ietekme uz darbu, 
vidi, patērētājiem un pamattiesībām, 
dzimumu līdztiesību un kultūru 
daudzveidību;
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Or. es

Grozījums Nr. 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
ieinteresētās personas un pilsoniskā 
sabiedrība, tiek izpētīta TTIP ekonomiskā 
un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi;

vi) nodrošināt, ka, veicot vispusīgu 
tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu skaidri iesaistītas 
attiecīgās ieinteresētās personas un 
pilsoniskā sabiedrība, tiek izpētīta TTIP 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 677
Lola Sánchez Caldentey

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – via punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

via) ņemt vērā jaunattīstības valstu 
valdību un parlamentu tiesības 
reglamentēt ieguldījumus un nodrošināt, 
ka visi ieguldītāji, tostarp ārvalstu 
ieguldītāji, īsteno saistības un 
pienākumus, lai tiktu ievēroti darba, 
vides, cilvēktiesību un citi standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 678
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – via punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

via) atturēties iekļaut TTIP īpašu sadaļu 
par enerģētiku, ja vien tā neveicina 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību visiem 
iedzīvotājiem par pieejamām cenām, 
tādējādi palīdzot izskaust enerģētisko 
nabadzību un panākt energotaupību un 
energoefektivitāti, un ja vien tajā nav 
paredzēti pienākumi veicināt ilgtspējīgas 
enerģētikas politikas īstenošanu un 
sadarbību alternatīvu ilgtspējīgas 
enerģijas ražošanas metožu izpētē;

Or. en

Grozījums Nr. 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – via punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

via) nodrošināt, ka pēc sarunu 
pabeigšanas un pirms balsojuma 
Parlamentā un Padomē tiek veikts TTIP 
ekonomiskās un sociālās ietekmes, un arī 
ietekmes uz vidi papildu novērtējums, kā 
arī papildu ilgtspējības ietekmes 
novērtējums, iesaistot ieinteresētās 
personas un pilsonisko sabiedrību, un ka 
ikvienā ietekmes novērtējumā tiek 
novērtēta TTIP ietekme uz jaunattīstības 
valstīm, kā arī uz ES un Turcijas muitas 
savienību;

Or. en
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Grozījums Nr. 680
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot energoresursu
eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu un palīdzot izveidot drošāku 
energoresursu struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 682
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu un veicinot piegāžu drošību;

Or. hr

Grozījums Nr. 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
nodrošina veidus, kā atvieglot dabasgāzes 
un naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu; nodrošināt, ka 
enerģijas tirgus atvēršanu papildina 
stratēģiska transatlantiskā partnerība 
enerģijas jomā, kas paredz nodrošināt 
Eiropas Savienības enerģētisko drošību;

Or. fr

Grozījums Nr. 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu ES, un nolūkā uzlabot 
Eiropas sarunu pozīciju apsvērt iespēju 
samazināt tarifus energoefektīvām precēm 
ar nosacījumu, ka tiek panākta enerģijas 
efektīva un brīva plūsma no ASV uz ES;

Or. en

Grozījums Nr. 685
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

vii) izslēgt no sarunām jautājumu par 
jebkādiem noteikumiem, kas veicinātu 
slānekļa gāzes vai jebkura cita ārkārtīgi 
piesārņojoša kurināmā ieguvi, 
transportēšanu un importu ES, un 
nodrošināt, ka neviena tirdzniecības 
nolīguma noteikumi neapdraud tādas 
vērienīgas ES politikas pieņemšanu un 
attīstību, kas vērsta pret klimata 
pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu; saglabāt arī ES tiesības 
grupēt kurināmos pēc to aprites cikla 
laikā radītā oglekļa ietekmes un ievērot 
ES mērķus klimata pārmaiņu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu, vienlaikus sekmējot 
pētījumus, lai labāk aizsargātu vidi, 
izmantojot jaunās ieguves metodes;

Or. fr

Grozījums Nr. 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā izbeigt fosilā kurināmā 
subsidēšanu atbilstīgi G20 valstu 
uzņemtajām saistībām, jo īpaši saistībā ar 
atbrīvojumu no degvielas nodokļa 
komerciālās aviācijas jomā, kā arī 
subsidēšanu, izmantojot eksporta 
kreditēšanas aģentūras un starptautiskās
finanšu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu un mazinot atkarību no 
pašreizējiem avotiem, un vienlaikus atzīt, 
ka šāds risinājums nav uzskatāms par 
vērienīgās ES zaļās un ilgtspējīgās 
enerģētikas politikas aizstājēju;

Or. en

Grozījums Nr. 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti 
visi pašreizējie enerģijas eksporta 
ierobežojumi starp abiem tirdzniecības 
partneriem, tādējādi atbalstot enerģijas 
avotu dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka nolīgumā netiek 
iekļauta īpaša sadaļa par enerģētiku, jo 
dažādi pētījumi, tostarp Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas 
pasūtīts pētījums, uzskatāmi apliecina, ka 
ASV neveicinās energoapgādes drošību 
Eiropā, — galvenokārt tādēļ, ka ir
enerģijas eksporta ierobežojumi, turklāt 
ASV gāzes eksports izraisīs cenu 
pieaugumu ES tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – vii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu;

vii) nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
apsver veidus, kā atvieglot dabasgāzes un 
naftas eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti visi 
pašreizējie enerģijas eksporta ierobežojumi 
starp abiem tirdzniecības partneriem, 
tādējādi atbalstot enerģijas avotu 
dažādošanu un mazinot ES dalībvalstu 
atkarību no atsevišķiem piegādes un 
tranzīta punktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 692
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viia punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viia) noraidīt noteikumus, kas radītu 
negatīvu TTIP ietekmi uz vidi saistībā ar 
hidrauliskās urbšanas, naftas ieguves 
atklātā jūrā, kā arī gāzes ieguves vietu 
izpētes paplašināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viia) nodrošināt, ka TTIP sarunās tiek 
ņemts vērā mērķis līdz 2050. gadam 
samazināt ES siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, tādējādi pieprasot, 
lai vērienīgie un saistošie kopīgie 
energoefektivitātes pasākumi un 
atjaunojamo energoresursu veicināšana 
būtu ekonomiski un ekoloģiski 
ilgtspējīgākās iespējas šā mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 694
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viib) pārrunāt noteikumus, kas palīdzētu 
sasniegt mērķi mazināt Eiropas atkarību 
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no importētās naftas un līdz 2050. gadam 
par 60 % samazināt oglekļa emisijas 
transporta nozarē, kā arī palīdzētu 
atteikties no tādiem transportlīdzekļiem 
pilsētās, kas darbināmi ar tradicionālo 
degvielu, mazināt oglekļa emisijas 
aviācijas un kuģniecības jomā, kā arī 
sekmēt kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viib) nodrošināt, ka netiek apdraudēts ES 
standartizācijas process, piemēram, 
enerģijas marķēšanas politikas jomā un 
attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 696
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts 
lēmums par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt un reglamentēt enerģijas avotu 
izpēti un izmantošanu, taču — ja tiek 
pieņemts lēmums par izmantošanu, 
piemēro nediskriminācijas principu; arī 
piešķirot piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
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jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts 
lēmums par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu, kā arī tiesības pārvaldīt 
enerģijas ražošanu, taču — ja tiek 
pieņemts lēmums par izmantošanu, 
piemēro nediskriminācijas principu; ņemt 
vērā, ka nevienam nolīguma noteikumam 
nevajadzētu apdraudēt valsts kopējās 
priekšrocības, piemēram, hidrauliskās 
urbšanas aizliegumu, ievērojot
piesardzības principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 698
Amjad Bashir

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums viii) nodrošināt, ka TTIP neskar neviena 
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neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un
izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts 
lēmums par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

no partneriem tiesības reglamentēt
enerģijas avotu izpēti, izmantošanu un 
piegādi, taču — ja tiek pieņemts lēmums 
par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, un 
ir jāievēro katras puses enerģijas produktu 
kvalitātes standarti attiecībā uz importu;

Or. en

Grozījums Nr. 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu, taču — ja tiek pieņemts 
lēmums par izmantošanu, piemēro 
nediskriminācijas principu; arī piešķirot 
piekļuvi izejvielām un enerģijai 
uzņēmumiem no ES vai ASV, būtu 
jābalstās uz nediskriminācijas principu, 
un ir jāievēro enerģijas produktu kvalitātes 
standarti;

viii) nodrošināt, ka neviens nolīgums 
neskar neviena no partneriem tiesības 
pārvaldīt enerģijas avotu izpēti un 
izmantošanu un ka tiek ievēroti enerģijas 
produktu kvalitātes standarti, piemēram, 
standarti, kuri paredzēti ES Degvielas 
kvalitātes direktīvā un kurus jāturpina 
pilnveidot;

Or. en

Grozījums Nr. 700
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viiia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viiia) nodrošināt, ka TTIP neatņem tā 
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parakstītājiem tiesības regulēt jūras 
teritorijas saimniecisko izmantošanu, jo 
īpaši attiecībā uz šīs telpas pieejamību 
privātiem uzņēmējiem; tradicionālās 
darbības jūrā, piemēram, zveja, ir jāspēj 
aizsargāt, izraisoties konfliktam par jūras 
teritorijas izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 701
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – viiia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viiia) ņemt vērā to, ka TTIP nevarēs dot 
būtisku ieguldījumu Savienības 
energoapgādes dažādošanā, kā to 
apstiprina Eiropas Parlamenta ITRE 
komitejas pasūtītais pētījums „TTIP 
ietekme uz Eiropas enerģijas tirgiem un 
rūpnieciskās ražošanas nozarēm”1a, kas 
neparedz, ka TTIP varētu noteikt citas 
papildu enerģijas piegādes, izņemot 
sašķidrināto gāzi, un, ka jebkurā 
gadījumā maz ticams, ka TTIP būtu tiešs 
drošības mehānisms enerģijas jomā;

__________________
1a

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf.

Or. it

Grozījums Nr. 702
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā, lai jo īpaši 
cīnītos pret globālo sasilšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 703
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un
ekonomisko ieguvumu jomā;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
ilgtspējīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
veicinot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto potenciālu gan vides, gan
ekonomisko ieguvumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
pāreja uz zemu oglekļa emisiju, drošu un 
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu; 
enerģētikas sistēmas pāreja būs 
iespējama, tikai ievērojami attīstot 
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ekonomisko ieguvumu jomā; atjaunojamos enerģijas avotus un 
samazinot enerģijas pieprasījumu ar 
energoefektivitātes palīdzību, tādējādi 
izmantojot ievērojamo potenciālu radīt 
jaunas darbvietas „zaļajā ekonomikā”, 
veicināt ekonomikas izaugsmi un 
aizsargāt vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tostarp 
rosinot šādu preču un pakalpojumu 
izstrādi, tādējādi izmantojot 
transatlantiskās ekonomikas piedāvāto 
ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīti ES 
mērķi energoefektivitātes jomā, kā arī 
atjaunojamo energoresursu un videi 
nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
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piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ix punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā;

ix) nodrošināt, ka ar TTIP tiek atbalstīta 
videi nekaitīgu preču un pakalpojumu 
izmantošana un veicināšana, tādējādi 
izmantojot transatlantiskās ekonomikas 
piedāvāto ievērojamo potenciālu vides un 
ekonomisko ieguvumu jomā un papildinot 
notiekošās sarunas par Videi nekaitīgo 
preču nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 708
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ixa punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ixa) nodrošināt, ka TTIP sekmē zvejas 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, jo īpaši abām pusēm 
sadarbojoties cīņā pret nelikumīgu zveju, 
kas nav deklarēta un nav reglamentēta 
(INN);

Or. fr
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Grozījums Nr. 709
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – ixa punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ixa) nodrošināt, ka ar TTIP tiek veicināts 
vides preču un pakalpojumu imports un 
eksports un ka pakalpojumi, piemēram, 
būvniecība, iekārtu uzstādīšana, labošana 
un pārvaldība, ir cieši saistīti ar videi 
nekaitīgām tehnoloģijām — jomu, kurā 
joprojām ir daudzi ar tarifiem nesaistīti 
šķēršļi;

Or. en

Grozījums Nr. 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā 
un piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 711
Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu un augstu enerģijas ražošanas 
ilgtspējas standartu izstrādei, vienmēr 
ņemot vērā un piemērojot abu pušu spēkā 
esošos standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 712
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas standartu 
izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 713
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas un 
energoefektivitātes ilgtspējas standartu 
izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

Or. en
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Grozījums Nr. 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu un vērienīgu enerģijas ražošanas 
ilgtspējas standartu izstrādei, vienmēr 
ņemot vērā un piemērojot abu pušu spēkā 
esošos standartus; pastiprināt pētniecības 
un inovācijas centienus, tostarp 
enerģētikas jomā, un izpētīt iespējas 
sadarbībai lielapjoma pētniecības un 
attīstības enerģētikas projektos, 
piemēram, ASV projektā „Advanced 
Research Projects Agency-Energy” 
(ARPA-E), lai veicinātu abu pušu 
inovācijas enerģētikas jomā; nodrošināt, 
ka TTIP arī kalpo par forumu zināšanu 
un informācijas apmaiņai, lai apkopotu 
datus un mazinātu šķēršļus, kas traucē 
apgūt zemu oglekļa emisiju un videi 
nekaitīgas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – x punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu enerģijas ražošanas ilgtspējas 
standartu izstrādei, vienmēr ņemot vērā un 
piemērojot abu pušu spēkā esošos 
standartus;

x) nodrošināt, ka TTIP kalpo par forumu 
vienotu, vērienīgu un saistošu 
energoefektivitātes standartu un enerģijas 
ražošanas ilgtspējas standartu izstrādei, 
vienmēr ņemot vērā un piemērojot abu 
pušu spēkā esošos standartus;
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Or. en

Grozījums Nr. 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xa punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xa) nodrošināt, ka ES tirgū tiek aizliegts 
tāda kurināmā imports, kuram ir ļoti 
palielināta siltumnīcefekta gāzu 
intensitāte, piemēram, sašķidrinātā 
dabasgāze, ko iegūst no slānekļa gāzes, 
un jēlnafta, ko iegūst no naftas smiltīm, jo 
tas apdraudētu starptautiskās saistības 
klimata jomā, liktu apstrīdēt ES tiesību 
aktus un mērķus klimata jomā, neatbilstu 
ieteikumiem par netradicionālo kurināmo 
un būtu Degvielas kvalitātes direktīvas 
pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xb) norādīt uz ASV un ES enerģijas cenu 
lielo atšķirību, kā arī uz ārkārtīgi 
atšķirīgajiem CO2 emisiju rādītājiem uz 
vienu iedzīvotāju; aicināt Komisiju TTIP 
sarunās izbeigt tādu politiku, no kuras 
labumu gūst neliels iedzīvotāju skaits, bet 
par kuru maksā visi nodokļu maksātāji, 
un pievērst uzmanību pieejai, kas vērsta 
uz kopēju labklājību, pamatojoties uz 
tādiem jēdzieniem kā enerģētikas 
ilgtspēja, piesardzības princips, ārējo 
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izmaksu internalizācija un atbildība 
attiecībā pret nākamajām paaudzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xc punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xc) atbalstīt priekšlikumu par 
transatlantisko pārstrādes tirgu, nosakot 
pasaules standartus un veicinot pasaules 
pārstrādes sertifikācijas sistēmas izveidi, 
lai novērstu elektronisko iekārtu 
atkritumu nelikumīgu eksportu atbilstīgi 
Bāzeles konvencijai;

Or. en

Grozījums Nr. 719
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, pamatojoties uz pieredzi, ko 
guvuši un apkopojuši eksportējošie MVU, 
piemēram, atceļot prasības par divkāršu 
sertifikāciju, tīmeklī izveidojot 
informācijas sistēmu par dažādajiem 
noteikumiem, ieviešot paātrinātas 
procedūras uz robežas vai likvidējot 
joprojām pastāvošās specifiskās tarifu 
augstākās likmes; ar TTIP palīdzību būtu 
jāizveido mehānismi, lai abas puses varētu 
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piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru, lai zinātu katras 
federālās pavalsts īpatnības, iespējamos 
kontaktus, kā arī papildu pasākumus 
strīdu gadījumā, izmantojot e-tiesiskuma 
portālu;

Or. fr

Grozījums Nr. 720
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi saskaņot 
pašreizējās MVU definīcijas, radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ASV, piemēram, atceļot 
prasības par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, atvieglojot 
piekļuvi finansēm, ieviešot paātrinātas 
procedūras uz robežas vai likvidējot 
joprojām pastāvošās specifiskās tarifu 
augstākās likmes; ar TTIP palīdzību būtu 
jāizveido mehānismi, lai abas puses varētu 
kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

Or. hr

Grozījums Nr. 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
pateicoties tehniskās palīdzības 
nodrošināšanai un, piemēram, izmantojot 
kopēju MVU vienas pieturas aģentūru;

Or. fr

Grozījums Nr. 722
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt 
jaunas iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP 
palīdzību būtu jāizveido mehānismi, lai 
abas puses varētu kopā strādāt nolūkā 
atvieglot MVU līdzdalību 
transatlantiskajā tirdzniecībā, piemēram, 

xi) nodrošināt, ka tiek rīkota atbilstīga 
apspriešanās ar pašreizējiem MVU, lai ar 
tiem individuāli pārrunātu iespējamā 
tirdzniecības nolīguma ar ASV radītās 
potenciālās izmaksas un ieguvumus un lai 
kopā ar MVU noteiktu patiešām 
nelietderīgas prasības, kuras iespējams 
atcelt pat bez visaptveroša tirdzniecības 
nolīguma;
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izmantojot kopēju MVU vienas pieturas 
aģentūru;

Or. en

Grozījums Nr. 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumu kopām un tīkliem, piemēram, 
atceļot prasības par divkāršu sertifikāciju, 
tīmeklī izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru; TTIP būtu jāiekļauj 
īpaša sadaļa par mikrouzņēmumu un 
uzņēmumu kopu un tīklu īpašajām 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 724
Amjad Bashir

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā un 
ieguldījumu veikšanā, piemēram, 
izmantojot kopēju MVU vienas pieturas 
aģentūru, kas uzlabotu informācijas 
plūsmu pie MVU, tādējādi cita starpā 
uzlabojot paredzamību tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 

xi) atzinīgi vērtēt abu pušu apņemšanos 
un to, ka TTIP tiek iekļauta īpaša sadaļa 
par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
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piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

Or. en

Grozījums Nr. 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem, ieviešot 
paātrinātas procedūras uz robežas vai 
likvidējot joprojām pastāvošās specifiskās 
tarifu augstākās likmes; ar TTIP palīdzību 
būtu jāizveido mehānismi, lai abas puses 
varētu kopā strādāt nolūkā atvieglot MVU 
līdzdalību transatlantiskajā tirdzniecībā, 
piemēram, izmantojot kopēju MVU vienas 
pieturas aģentūru;

xi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta īpaša 
sadaļa par MVU ar mērķi ASV radīt jaunas 
iespējas Eiropas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, piemēram, atceļot prasības 
par divkāršu sertifikāciju, tīmeklī 
izveidojot informācijas sistēmu par 
dažādajiem noteikumiem un labāko 
praksi, ieviešot paātrinātas procedūras uz 
robežas vai likvidējot joprojām pastāvošās 
specifiskās tarifu augstākās likmes; ar 
TTIP palīdzību būtu jāizveido mehānismi, 
lai abas puses varētu kopā strādāt nolūkā 
atvieglot MVU līdzdalību transatlantiskajā 
tirdzniecībā, piemēram, izmantojot kopēju 
MVU vienas pieturas aģentūru, turklāt 
iesaistītajiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem jāparedz būtiska nozīme 
šādas sistēmas izveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xia punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xia) nodrošināt, ka gan ASV, gan arī ES 
dalībvalstīs tiek izstrādāti vai turpināti 
MVU labvēlīgi politikas virzieni un 
atbalsta shēmas, piemēram, tie, kas 
uzlabo MVU piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un videi nekaitīgam vai 
reģionālā līmeņa iepirkumam;

Or. en

Grozījums Nr. 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xia) nodrošināt, ka TTIP ietekmi uz 
Eiropas MVU novērtē, veicot 
visaptverošus novērtējumus Eiropas un 
dažādu ES dalībvalstu līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xia) nodrošināt, lai sarunās par TTIP 
tiktu pilnībā ņemtas vērā MVU un 
amatniecības prioritātes un intereses, 
veicot rūpīgus ietekmes novērtējumus un 
rīkojot mērķtiecīgas sabiedriskās 
apspriešanas, nodrošinot visu 
28 dalībvalstu attiecīgo ieinteresēto 
personu plašāko līdzdalību, jo daudzi 
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MVU paļaujas uz valsts un ES iekšējo 
pieprasījumu un izjutīs TTIP radīto 
tirdzniecības novirzīšanas ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xib) nodrošināt MVU labvēlīgu politikas 
virzienu un atbalsta shēmu aizsardzību un 
paplašināšanu; nodrošināt, lai sarunās 
par TTIP tiktu pilnībā ņemtas vērā 
visu — gan eksportējošu, gan 
neeksportējošu — MVU prioritātes un 
intereses, veicot visaptverošus iepriekšējus 
ietekmes novērtējumus vai rīkojot 
mērķtiecīgas sabiedriskās apspriešanas, jo 
tikai 13 % MVU veic darbību ārpus ES, 
savukārt 25 % veic darbību tikai ES 
iekšējā tirgū; nodrošināt, ka tiek ņemta
vērā jebkura TTIP nolīguma iespējamā 
nelabvēlīgā ietekme uz tiem MVU, kas 
nenodarbojas ar eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 731
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumi gan par piekļuvi tirgum, 
gan par ieguldījumu aizsardzību; 
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ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu; 
nodrošināt, ka tiek ņemts vērā tas, ka 
85 % publisko iepirkumu konkursu 
Eiropas Savienībā jau ir pieejami ASV 
piegādātājiem, bet ES piegādātājiem ir
pieejami tikai 32 % no ASV iepirkumu 
konkursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 732
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot 
vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo 
raksturu;

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumi gan par piekļuvi tirgum, 
gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 733
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 



AM\1055775LV.doc 63/114 PE552.130v01-00

LV

visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumi gan par piekļuvi tirgum, 
gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu, 
— par šādu nozaru pilnīgu uzskaitījumu 
puses vienosies sarunu procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 734
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumi gan par piekļuvi tirgum, 
gan par ieguldījumu aizsardzību, kas 
kļuvuši nepieciešami, jo palielinājusies 
īstermiņa akcionāru nozīme, samazinot 
līdzekļus, kas tieši izdalīti ieguldījumiem; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu; 
pieprasīt, lai termina „diskriminācija” 
definīcija ieguldījumu jomā tiktu 
vienprātīgi apstiprināta un atzīta arī ASV 
un federālajās pavalstīs, jo neskaidrība 
saistībā ar šo terminu jau izraisa 
konkurences izkropļojumus, kad Eiropas 
uzņēmumi nespēj pamatot potenciālo 
diskriminācijas gadījumu vairākās vietēja 
līmeņa ASV tiesās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

xii) nodrošināt, ka, ja TTIP tiek iekļauta 
sadaļa par ieguldījumiem, tajā tiek ietverti
noteikumi gan par piekļuvi tirgum, gan par 
ieguldījumu aizsardzību; ieguldījumu 
sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu; 
šajā sadaļā būtu jāpievēršas arī 
ieguldītāju pienākumiem un atbildībai,
cita starpā par kritērijiem nosakot ESAO 
pamatprincipus daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kā arī ESAO Rīcības plānu 
par nodokļu samazināšanu un peļņas 
novirzīšanu (BEPS) un ANO principus 
par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 736
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību;
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 

xii) nodrošināt, ka tiek atzīti Komisijas 
rīkotās publiskās apspriešanas par 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānismiem rezultāti, un tādējādi visos 
neratificētos tirdzniecības nolīgumos 
izslēgt jebkādu īpašu ieguldītājiem 
labvēlīgu jurisdikciju strīdu izšķiršanā un 
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otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot 
vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo 
raksturu;

ievērot valsts tiesības; nodrošināt, ka tiek 
izveidots valstu savstarpējas apspriešanās 
un strīdu izšķiršanas mehānisms 
atsevišķiem gadījumiem, kad jurisdikcija 
patiešām netiek atzīta;

Or. en

Grozījums Nr. 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot 
vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo 
raksturu;

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
līdzsvarota sadaļa par ieguldījumiem, 
ņemot vērā kritiskās publiskās debates par 
tādu noteikumu iekļaušanu nolīgumā, kas 
attiecas gan uz piekļuvi tirgum un 
ieguldījumu aizsardzību, gan arī uz dažu 
specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumi gan par piekļuvi tirgum, 
gan par ieguldījumu aizsardzību, atzīstot, 
ka kapitāla brīva plūsma un piekļuve 
kapitālam veicina darbvietu radīšanu un 
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Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

izaugsmi; ieguldījumu sadaļas mērķim 
vajadzētu būt nediskriminējošas pieejas 
nodrošināšanai Eiropas un ASV 
uzņēmumu dibināšanā otras puses 
teritorijā, vienlaikus ņemot vērā dažu 
specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 
nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot vērā 
dažu specifisku nozaru sensitīvo raksturu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
tostarp noteikumiem gan par piekļuvi 
tirgum, gan par ieguldījumu aizsardzību; 
ieguldījumu sadaļas mērķim vajadzētu būt 

xii) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
visaptveroša sadaļa par ieguldījumiem, 
kurai būtu jāveicina ne tikai Eiropas kā 
ieguldījumu galamērķa attīstība, bet arī 
jāpalielina ASV uzticība ES 
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nediskriminējošas pieejas nodrošināšanai 
Eiropas un ASV uzņēmumu dibināšanā 
otras puses teritorijā, vienlaikus ņemot 
vērā dažu specifisku nozaru sensitīvo 
raksturu;

ieguldījumiem, tostarp noteikumi gan par 
piekļuvi tirgum, gan par ieguldījumu 
aizsardzību; ieguldījumu sadaļas mērķim 
vajadzētu būt nediskriminējošas pieejas 
nodrošināšanai Eiropas un ASV 
uzņēmumu dibināšanā otras puses 
teritorijā, turklāt ar šiem noteikumiem 
būtu arī jāievieš jauns „zelta standarts” 
ieguldījumu aizsardzībai pašreizējos un 
turpmākajos starptautiskajos ieguldījumu 
projektos, jo, īstenojot minēto „zelta 
standartu”, būtu jānodrošina maksimāli 
iespējamais pārredzamības līmenis, 
jāizveido strīdu izšķiršanas mehānisms, kā 
arī skaidri jāparedz regulējuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 741
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumos galvenā uzmanība 
tiek veltīta diskriminācijas nepieļaušanai 
un taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei, 
tostarp nepamatotu, patvaļīgu vai 
diskriminējošu pasākumu, valsts režīma 
un lielākās labvēlības režīma 
aizliegumam, aizsardzībai pret tiešu un 
netiešu ekspropriāciju, tostarp tiesībām uz 
savlaicīgu, atbilstīgu un efektīvu 
kompensāciju, ieguldītāju un ieguldījumu
pilnīgai aizsardzībai un drošībai, kā arī 
citiem efektīviem aizsardzības
noteikumiem, piemēram, tā dēvētajai 
jumta klauzulai, ieguldītāju kapitāla 
finansējuma un maksājumu bezmaksas 
pārskaitījumiem un noteikumiem par 
subrogāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 742
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai, kā arī tirdzniecības 
nodrošināšanai būtu jāatbilst ES līgumu 
noteikumiem un būtu jāietver prudenciāla 
izņēmuma statusa noteikšana finanšu 
krīzes gadījumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 743
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumos galvenā uzmanība 
tiek veltīta diskriminācijas nepieļaušanai 
un taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei; 
ieguldītāju un ieguldījumu aizsardzības 
standarti un definīcijas būtu jāizstrādā 
precīzi; brīvai kapitāla pārvietošanai būtu 
jāatbilst ES līgumu noteikumiem un būtu 
jāietver prudenciāla izņēmuma statusa 
noteikšana finanšu krīzes gadījumā;
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Or. en

Grozījums Nr. 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumu izstrādē galvenā 
uzmanība tiek veltīta diskriminācijas 
nepieļaušanai un taisnīgai un vienlīdzīgai 
attieksmei; ieguldītāju un ieguldījumu 
aizsardzības standarti un definīcijas būtu 
jāizstrādā precīzi; brīvai kapitāla 
pārvietošanai būtu jāatbilst ES līgumu 
noteikumiem un būtu jāietver prudenciāla 
izņēmuma statusa noteikšana finanšu 
krīzes gadījumā;

Or. de

Grozījums Nr. 745
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
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definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; ir 
svarīgi, lai būtiskie noteikumi cita starpā 
aizsargātu tiesības pieņemt regulējumu 
sabiedrības interesēs, precizēt netiešās 
ekspropriācijas nozīmi, kā arī novērst 
nepamatotus vai nenozīmīgus prasījumus;
brīvai kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst 
ES līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, 
paredz ieguldītāju tiesības un pienākumus 
saskaņā ar ESAO ieteikumiem, un ka to 
izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai, vienlaikus 
pilnībā aizsargājot valsts, reģionālo un 
vietējo iestāžu tiesības pieņemt 
regulējumu; ieguldītāju un ieguldījumu 
aizsardzības standarti un definīcijas būtu 
jāizstrādā precīzi un ierobežojoši; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver laikā 
neierobežota prudenciāla izņēmuma 
statusa noteikšana finanšu krīzes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek veltīta 
diskriminācijas nepieļaušanai un taisnīgai 
un vienlīdzīgai attieksmei; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā precīzi; brīvai 
kapitāla pārvietošanai būtu jāatbilst ES 
līgumu noteikumiem un būtu jāietver 
prudenciāla izņēmuma statusa noteikšana 
finanšu krīzes gadījumā;

xiii) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumos galvenā uzmanība 
tiek veltīta diskriminācijas nepieļaušanai, 
tiešai un netiešai ekspropriācijai un 
taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei; 
ieguldītāju un ieguldījumu aizsardzības 
standarti un definīcijas būtu jāizstrādā 
juridiski precīzi; brīvai kapitāla 
pārvietošanai būtu jāatbilst ES līgumu 
noteikumiem un būtu jāietver prudenciāla 
izņēmuma statusa noteikšana finanšu 
krīzes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 748
József Szájer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiiia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiiia) nodrošināt, ka TTIP sarunas par 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu tiek 
apturētas, kamēr ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu tiek izstrādāti īpaši 
priekšlikumi, kuros pienācīgi ņemti vērā 
publiskās apspriešanas par šo jautājumu 
rezultāti; nodrošināt, ka tiek sagatavots 
ziņojums par apspriedēm ar Eiropas 
Parlamentu par konkrētām problēmām, 
ar ko saskārušies Eiropas ieguldītāji ASV 
situācijās, kad transatlantisku ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas iespēju 
trūkums liedzis rast efektīvu risinājumu 
vai radījis nelabvēlīgākus apstākļus 
Eiropas ieguldītājiem attiecībā pret trešo 
valstu ieguldītājiem, kuru rīcībā ir šāds 
instruments;
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Or. en

Grozījums Nr. 749
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 750
Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu;
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 

xiv) izslēgt ierosināto ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanas mehānismu un aizstāt 
to ar starpvalstu strīdu izšķiršanas sistēmu 
un vēršanos attiecīgās valsts tiesā, jo tie ir 
piemērotākie instrumenti ar 
ieguldījumiem saistīto strīdu izšķiršanai, 
turklāt tie piemērotāk spēj nodrošināt, ka 
ārvalstu ieguldītājiem tiek piemērota 
nediskriminējoša attieksme un ka viņiem ir 
vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību 
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instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

iesniegšanu un to apmierināšanu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, paredzot nolīgumā 
efektīvu un pilnveidotu ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 752
Davor Ivo Stier

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu;
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un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu;
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

Or. en

Grozījums Nr. 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, tostarp izmantojot 
efektīvus strīdu izšķiršanas mehānismus; 
šajā saistībā TTIP būtu jāparedz atbilstīgi 
un saskaņoti starpvalstu, kā arī ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismi, 
kuri atbilst ES un tās dalībvalstu tiesībām 
saglabāt un īstenot likumīgus sabiedriskās 
politikas mērķus; šajā saistībā panākt, ka 
sarunas par ieguldījumu strīdu izšķiršanas
mehānismu nodrošina apmierinošus 
rezultātus attiecībā uz to, ka tiek 
saglabātas ES un tās dalībvalstu tiesības 
pieņemt regulējumu, lai sasniegtu 
sabiedriskās politikas mērķus; nodrošināt 
strīdu izšķiršanas procedūru 
pārredzamību un arbitru neatkarību; 
nodrošināt arbitrāžas spriedumu 
saskaņotību, piemēram, paredzot 
apelācijas iespējas, kā arī ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānisma un 
valstu tiesību sistēmu sadarbību atbilstīgi 
ES tiesu jurisdikcijai;
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Or. en

Grozījums Nr. 754
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas 
sistēma un vēršanās attiecīgās valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme,
ka viņi tiek aizsargāti un viņiem ir 
vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību 
iesniegšanu un to apmierināšanu, un tas 
nevar notikt, ja nav paredzēts strīdu 
izšķiršanas mehānisms, kas obligāti 
jāuzlabo, lai ņemtu vērā pārredzamības 
pienākumus, juridisko terminu skaidras 
un precīzas definīcijas, piemēram, 
„netiešā ekspropriācija” un „taisnīga un 
vienlīdzīga attieksme”, pārsūdzības 
mehānismu, noteikumus attiecībā uz 
ētiku, deontoloģiju un interešu konfliktu 
novēršanu, cīņu pret vairākkārtējiem 
pārkāpumiem, pasākumus, kas atvieglo 
piekļuvi MVU, garantētās valstu 
regulatīvās tiesības; šāds mehānisms TTIP 
ir nepieciešams, pat ja ar ieguldījumiem 
saistīto strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti varētu būt starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā — pašreizējā situācijā to nav, 
jo, no vienas puses, valsts neuzklausa 
MVU tāpat kā daudznacionālos 
uzņēmumus un, no otras puses, pat ja 
Eiropas Savienībā un ASV ir pareizi 
izstrādātas juridiskās sistēmas, Eiropas 
uzņēmumi, kas cietuši no diskriminācijas, 
nevar pamatot savas tiesības vairākās 
vietēja līmeņa ASV tiesās, tādēļ prioritāte 
ir jāpiešķir cīņai pret tiesas ievēlēšanu 
(forum shopping); nodrošināt, ka šis 
mehānisms tiek ilgtermiņā apsvērts, 
veidojot starptautisku struktūru, kas atbild 
par minētiem jautājumiem ieguldījumu 
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jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 755
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu; nodrošināt, ka nolīgums 
izveido ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānismu un TTIP sarunas 
izmanto, lai novērstu pašreizējo 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
nolīgumu trūkumus, īpaši saistībā ar 
jēdzienu skaidrojumu precizitāti, 
piemērošanas jomas ierobežošanu un 
pārsūdzības mehānismiem, un izveidotu 
jaunu starptautisku standartu;

Or. de

Grozījums Nr. 756
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, paredzot mūsdienīgus 
ieguldījumu aizsardzības noteikumus, kā 
arī ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
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attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, ko iespējams panākt, 
izmantojot reformētu un līdzsvarotu
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānismu; šāds mehānisms garantē 
vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu un 
vietējiem ieguldītājiem un nodrošina 
efektīvu ieguldījumu aizsardzību, turklāt 
tas var būt lietderīgs instruments tiešo 
ārvalstu ieguldījumu palielināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 758
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
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un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu; novērtēt pilnveidoto 
ieguldītāju aizsardzības mehānismu, kā 
izklāstīts Komisijas 2015. gada 18. marta 
dokumentā, — šāds mehānisms,
iespējams, atrisinās problēmas, kuras 
radušās, aizstāvot Eiropas uzņēmumus, 
kuri netiktu aizsargāti saskaņā ar ASV 
tiesu spriedumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 759
Salvatore Cicu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, izmantojot uzlabotu 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānismu; šādam mehānismam būtu 
jādod ieguldītājiem iespēja aizstāvēt savas 
tiesības attiecīgās valsts tiesā vai, 
izmantojot starptautisko arbitrāžas 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas
mehānismu; tomēr šāds mehānisms nevar 
ļaut ieguldītājiem tiešā veidā aizstāvēt 
savas tiesības attiecīgās valsts tiesā vai 
starptautiskā šķīrējtiesā;

Or. it

Grozījums Nr. 760
Paulo Rangel
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir godīgas iespējas attiecībā 
uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, izmantojot pārredzamu
mehānismu ieguldītāju un valsts strīdu
izšķiršanai, kas neapdraud un nepamatoti 
neierobežo Eiropas Savienības un/vai tās 
dalībvalstu tiesības pieņemt sabiedrības 
intereses aizstāvošus tiesību aktus, 
piemēram, veselības aizsardzības, 
drošības, patērētāju aizsardzības vai vides 
aizsardzības jomās; šim mehānismam 
jānodrošina šķīrējtiesnešu neatkarība un 
objektivitāte, kā arī konsekvence lēmumu 
pieņemšanā, jo īpaši ieviešot saistošu 
rīcības kodeksu šķīrējtiesnešiem ar 
prasībām par interešu konfliktu 
novēršanu, nodibinot pastāvīgu šķīrējtiesu 
un paredzot šķīrējtiesas lēmumu 
pārsūdzības mehānismu;

Or. pt

Grozījums Nr. 761
Viviane Reding

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu;
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu; vidējā termiņā 
starptautiska tiesa, kuras sastāvā ir 
tiesneši, kuru atalgojumu sedz no 
publiskā finansējuma un kurus ieceļ 
valstis, un kas piemēro kopīgu 
starptautisko noteikumu kopumu, ir 
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instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

piemērotākais instruments ar 
ieguldījumiem saistīto strīdu izšķiršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu un netiek piešķirtas 
lielākas tiesības nekā vietējiem 
ieguldītājiem; iebilst pret ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānisma 
iekļaušanu TTIP, jo ir pieejami citi 
instrumenti ieguldītāju aizsardzības 
nodrošināšanai, piemēram, valstu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

Or. en



AM\1055775LV.doc 81/114 PE552.130v01-00

LV

Grozījums Nr. 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas 
sistēma un vēršanās attiecīgās valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas 
sistēma un vēršanās attiecīgās valsts tiesā; 
ja TTIP iekļauj noteikumus par 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānismu, sarunu gaitā jāpanāk, lai 
TTIP paredzētais ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanas mehānisms nebūtu 
sasteigts un metodiski nepamatots;

Or. en

Grozījums Nr. 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītāji tiek 
aizsargāti, viņiem tiek piemērota 
nediskriminējoša attieksme un viņiem ir 
vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz sūdzību 
iesniegšanu un to apmierināšanu; 
nodrošināt, ka strīdu izšķiršanas
mehānisms tiek izveidots, lai varētu izpildīt 
pienākumus, kas nolīgumā paredzēti 
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nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

attiecībā uz ieguldījumiem, bet tikai ar 
nosacījumu, ka šis mehānisms, garantē 
valsts regulēšanas tiesības, atbilst 
pārredzamības prasībām, paredz skaidras 
un precīzas definīcijas tādiem juridiskiem 
terminiem kā „netiešā ekspropriācija” un 
„taisnīga un vienlīdzīga attieksme”, tajā ir 
integrēts pārsūdzības mehānisms, tiek 
ievēroti noteikumi attiecībā uz ētiku un 
interešu konfliktu novēršanu, to nevar 
izmantot ļaunprātīgi, tas ir pieejams MVU 
un neapdraud tiesības vērsties valsts
tiesās; nodrošināt, ka šāda mehānisma 
izveide tiek apsvērta vidējā termiņā, 
veidojot starptautisku struktūru, kas atbild 
par šiem jautājumiem ieguldījumu jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, un to iespējams panākt, 
izmantojot valstu tiesu sistēmas vai 
attiecīgā gadījumā ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanas mehānismu; visiem 
strīdu izšķiršanas mehānismiem, ko 
paredz TTIP regulējums, jābūt pilnībā 
pārredzamiem un jāatbilst demokrātijas 
un kontroles principiem, turklāt kā 
pamats jāizmanto CETA risinājumi;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
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investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Grozījums Nr. 766
Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas 
sistēma un vēršanās attiecīgās valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu, pret 
ko stingri iebilst vairākums Eiropas 
Komisijas rīkotās sabiedriskās 
apspriešanas dalībnieku — tie pieprasīja 
pilnībā izslēgt šo mehānismu no TTIP, 
nevis veikt tā reformu; šāds mehānisms, 
ņemot vērā ES un ASV attīstītās tiesību 
sistēmas, TTIP nav nepieciešams; ar 
ieguldījumiem saistīto strīdu izšķiršanai 
vispiemērotākie instrumenti ir starpvalstu 
strīdu izšķiršanas sistēma un vēršanās 
attiecīgās valsts tiesā;

Or. en

Grozījums Nr. 767
Wim van de Camp



PE552.130v01-00 84/114 AM\1055775LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, kā arī nodrošināt, ka 
noteikumi par ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānismu nerada tiešu vai 
netiešu apdraudējumu ES dalībvalstu 
likumdošanas spējai un pilnvarām un to 
suverēnajām valsts tiesu procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme; 
šim nolūkam nolīgumā ir iekļaujams 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas
mehānisms, jo šāds mehānisms ir ļoti 
nepieciešams, lai īstenotu starptautiskos 
ieguldījumu aizsardzības standartus un 
izšķirtu strīdus par ieguldījumiem, 
neskatoties uz to, ka ES un ASV tiesību 
sistēmas ir augsti attīstītas; novērtēt, vai 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
procedūru vajadzībām ir izveidojama 
starptautiska tiesa;

Or. de



AM\1055775LV.doc 85/114 PE552.130v01-00

LV

Grozījums Nr. 769
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu izšķiršanas 
sistēma un vēršanās attiecīgās valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; uzstāt,
ka ieguldījumus aizsargājoši noteikumi 
un strīdu izšķiršanas mehānismi 
ieguldītāja un valsts attiecībās, pat ja tie ir 
reformēti, neatbilst parastajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, ir saistīti ar 
augstu finanšu risku, apdraud 
demokrātiskās likumdošanas procedūras 
un diskriminē vietējos uzņēmumus, un 
tādēļ tie ir jānoraida; uzsvērt, ka 
transatlantiskais brīvās tirdzniecības 
nolīgums nedrīkst ietekmēt Eiropas 
tiesību aktus un ka arī turpmāk tiesiskās 
darbības jāveic valstu tiesām; nodrošināt, 
ka šķīrējtiesas nedrīkst apdraudēt 
atbilstīgi demokrātijas un tiesiskuma 
principam izstrādātu politiskus un 
administratīvus pasākumus, jo īpaši 
saistībā ar vēlākām prasībām par 
zaudējumu atlīdzināšanu; aizsargāt
starpvalstu strīdu izšķiršanas sistēmu un 
vēršanos attiecīgās valsts tiesā kā 
piemērotākos instrumentus strīdu 
izšķiršanai ieguldījumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; 
šāds mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, kas nav iespējams bez 
atbilstoša mehānisma; šāds mehānisms, 
neskatoties uz ES un ASV attīstītajām 
tiesību sistēmām, TTIP ir nepieciešams, lai 
daudzos gadījumos garantētu 
starptautisko nolīgumu netiešo 
piemērojamību valstu tiesās un tādējādi 
tiesības iesniegt prasību par uzliktajiem 
pienākumiem valstu tiesās, kā arī izbeigtu 
nevienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem, 
kas veidojusies, pamatojoties uz 
atsevišķiem spēkā esošajiem nolīgumiem 
starp ES dalībvalstīm un ASV;

Or. de

Grozījums Nr. 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; paust 
stingru pārliecību, ka iespējamajā TTIP 
nolīgumā nebūtu jāiekļauj ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismi, jo 
attiecīgais ieguldījumu aizsardzības 
līmenis ES un ASV ir pilnīgi pietiekams, 
lai garantētu juridisko drošību;
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Or. en

Grozījums Nr. 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to 
apmierināšanu, atzīstot, ka gan starpvalstu 
strīdu izšķiršana, gan arī valstu tiesu 
izmantošana rada ievērojamas grūtības 
un ka ir arī pamatotas bažas saistībā ar 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas
mehānisma noteikumiem, jo ES 
dalībvalstis līdz šim tos iekļāvušas vairāk 
nekā 1300 divpusējos ieguldījumu 
nolīgumos; ņemot to vērā, turpināt izpētīt 
visas iespējas uzlabot un pilnveidot 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas
mehānismu, lai tiktu novērstas 
neskaidrības saistībā ar regulējuma 
tiesībām, pārredzamību, apelācijas 
procedūrām un citiem tiesu 
procesuālajiem aspektiem un valstu tiesu 
un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānisma sadarbību; turpināt sarunas 
par TTIP, cenšoties rasts plašāku 
risinājumu problēmām saistībā ar 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānisma noteikumiem, kuri iekļauti 
citos Eiropas ieguldījumu nolīgumos, 
tostarp ES dalībvalstu savstarpēji
noslēgtajos nolīgumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un to
apmierināšanu, neizmantojot ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu; šāds 
mehānisms, ņemot vērā ES un ASV 
attīstītās tiesību sistēmas, TTIP nav 
nepieciešams; ar ieguldījumiem saistīto 
strīdu izšķiršanai vispiemērotākie 
instrumenti ir starpvalstu strīdu 
izšķiršanas sistēma un vēršanās attiecīgās 
valsts tiesā;

xiv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 
tiek piemērota nediskriminējoša attieksme 
un ka viņiem ir vienlīdzīgas iespējas 
piekļūt tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
un panākt sūdzību apmierināšanu
neatkarīgi no jebkādas iespējamas 
politiskas iejaukšanās; ņemot to vērā, 
atbalstīt ieguldījumu aizsardzības 
mehānismu, tostarp reformētu un 
uzlabotu ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānismu, un atbalstīt 
Tirdzniecības ģenerāldirektorāta īstenotos 
centienus šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 774
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts – a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) atgādināt, ka patlaban dalībvalstis jau 
ir noslēgušas vairāk nekā 1300 divpusējos 
nolīgumus, kuri ietver novecojušu 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 
mehānismu; nodrošināt, ka tiek paredzēta 
pamatota ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānisma reforma, jo vairāk 
tādēļ, ka tas būs paraugs turpmākajiem 
tirdzniecības nolīgumiem pasaulē, jo īpaši 
ar daudzām valstīm, kurās ir vājāka 
demokrātiskā pārvaldība un zemāks 
tiesiskuma ievērošanas līmenis;
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Or. en

Grozījums Nr. 775
Davor Ivo Stier

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts – a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) nodrošināt, ka ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanas mehānisms nodrošina 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
ieguldītājiem, kā arī juridisko drošību gan 
ES, gan arī ASV;

Or. en

Grozījums Nr. 776
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts – b apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) atzīt, ka ir svarīgi iekļaut ieguldītāju un 
valsts strīdu izšķiršanas mehānismu, bet 
vienlaikus uzskata, ka jāveic sistēmas 
modernizācija, lai ņemtu vērā Eiropas 
iedzīvotāju vēlmes un vienlaikus 
nodrošinātu tiesību sistēmas, kuras 
garantē ārvalstu ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 777
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiv punkts – c apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) uzsvērt, ka visiem strīdu izšķiršanas 
mehānismiem, kas tiek ieviesti ar TTIP, 
jābūt pilnīgi pārredzamiem un jāatbilst 
demokrātijas principiem un pārbaudēm;

Or. en

Grozījums Nr. 778
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) nodrošināt, ka ieguldījumu strīdu 
izšķiršana notiek depolitizēti un, stingri 
ievērojot likumību, un ka augstākā 
prioritāte ir saglabāt gan ieguldītāju, gan 
arī pušu neitralitāti, ieceļot tiesnešus;

Or. en

Grozījums Nr. 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) nodrošināt, ka vidējā termiņā 
sarunās par TTIP tiek paredzēts mērķis 
izveidot pastāvīgu un neatkarīgu 
starptautisku tiesu, kas būtu kompetenta 
strīdu izšķiršanas jomā saistībā ar 
starptautiskiem ieguldījumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) nodrošināt, ka strīdu gadījumiem 
izveido atbilstoši publisko tiesību 
regulējumam saistošu starptautisku 
mehānismu, kura lēmumus pieņemtu 
persona, kas tiesīga pildīt tiesneša amatu, 
saskaņā ar demokrātiski ievēlētu 
parlamentu pieņemtiem tiesību aktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 781
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) ņemt vērā jaunattīstības valstu 
valdību un parlamentu tiesības 
reglamentēt ieguldījumus un nodrošināt, 
ka visi ieguldītāji, tostarp ārvalstu 
ieguldītāji, īsteno saistības un 
pienākumus, lai tiktu ievēroti darba, 
vides, cilvēktiesību un citi standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) rosināt, lai TTIP tiktu paredzēta 
šādas starptautiskas tiesas vidējā termiņa 
perspektīva;

Or. en

Grozījums Nr. 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiva) pieprasīt izveidot agrās brīdināšanas 
mehānismu, paredzot regulāras 
apspriedes ar tirdzniecības kamerām un 
uzņēmumiem, lai tiesību aktu pieņemšanā 
galvenokārt balstītos uz iespējamo strīdu 
iepriekšēju paredzēšanu un meditāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 784
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xivb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xivb) nodrošināt, ka ES un tās dalībvalstis 
nekavējoties paraksta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības 
tiesību komisijas (UNCITRAL) 
noteikumus par pārredzamību uz 
nolīgumu balstītā ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 785
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xivc punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xivc) nodrošināt, ka ES apstiprina 
principu „zaudētājs maksā” visos ar 
ieguldījumiem saistītajos strīdos, lai 
palīdzētu novērst nenozīmīgus 
prasījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 786
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un 
ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, un ka šī 
partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 787
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu ES tiesību aktiem 
pielīdzināma aizsardzība, tostarp Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pastiprināta 
aizsardzība un atzīšana, un ka šī partnerība 
atspoguļo godīgu un efektīvu aizsardzību, 
kā noteikts ES un ASV brīvās tirdzniecības 
nolīgumā šajā jomā, vienlaikus arī turpmāk 
apstiprinot Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
paredzēto elastīgumu, it īpaši sabiedrības 
veselības jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 788
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
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komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

komercaspektiem paredzēto elastīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 789
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
autortiesību piemērojamība un risks 
saistībā ar Eiropas preču atdarinājumu 
importu no ASV jomās, kurās 
aizsardzības kritēriji ir zemāki, Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pastiprināta 
aizsardzība un atzīšana, un ka šī partnerība 
atspoguļo godīgu un efektīvu aizsardzību 
un īstenošanu, kā noteikts ES un ASV 
brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
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tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā,
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
(aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu izcelsmes norāžu) pilnīga
aizsardzība un atzīšana, kas sekmē šo 
preču eksportu; nodrošināt arī, ka TTIP 
garantē godīgu un efektīvu intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību, vienlaikus arī 
turpmāk apstiprinot Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un 
ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
līdzsvarota sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu ierobežota aizsardzība, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā, 
nodrošinot pieejamas zāļu, medicīnas 
ierīču un veselības aizsardzības 
pakalpojumu cenas; nodrošināt patentu 
izslēgšanu no diagnostikas, 
terapeitiskajām un ķirurģijas metodēm; 
nodrošināt Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu stingru aizsardzību un atzīšanu —
tās garantē preču izcelsmi un pilnīgu 
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izsekojamību patērētājiem un aizsargā 
ražotāju zinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 792
Salvatore Cicu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta atzīšana un aizsardzība, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā; attiecībā 
uz sabiedrības veselību un ES spēkā esošo 
regulējumu atgādina, ka ir svarīgi aizliegt 
tādu preču ievešanu Eiropas tirgū kā ar 
hormoniem apstrādāta gaļa; tāpat mudina 
Eiropas Komisiju aizsargāt no 
viltojumiem ES pārtikas lauksaimniecības 
mantojumu, kas ir tās teritoriālās 
identitātes izteiksme;

Or. it

Grozījums Nr. 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu aizsardzība, tostarp Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība 
un atzīšana, un ka šī partnerība atspoguļo 
godīgu un efektīvu aizsardzību, vienlaikus 
arī turpmāk apstiprinot Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 794
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā; ņemt 
vērā, ka bez konkrētu aizsardzības un 
atzīšanas aspektu attiecībā uz Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm atzīšanas 
no ASV puses Eiropas Parlaments nekādā 
ziņā nevarēs apstiprināt nolīgumu;
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Or. it

Grozījums Nr. 795
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un 
ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP netiek iekļauta 
sadaļa par intelektuālā īpašuma tiesībām, jo 
ES nav visaptveroši saskaņojusi 
intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp
autortiesības un noteikumus par preču 
zīmēm un patentiem; novērtēt alternatīvas 
iespējas, piemēram, divpusēju nolīgumu 
par Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprinātu aizsardzību un atzīšanu, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga un mūsdienīga sadaļa par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kurā būtu 
paredzēta precīzi un skaidri definētu 
intelektuālā īpašuma tiesību jomu stingra 
aizsardzība, kas netraucē ES īstenot tās 
autortiesību sistēmas reformu, tostarp 
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šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, kā 
paraugu izmantojot CETA, un ka šī 
partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā; 
nodrošināt taisnīgu līdzsvaru starp 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
un sabiedrības interesēm un jo īpaši 
nepieciešamību saglabāt piekļuvi cenu 
ziņā pieejamām zālēm, vienlaikus arī 
turpmāk atbalstot Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
paredzēto elastīgumu, it īpaši sabiedrības 
veselības jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un 
ka šī partnerība atspoguļo godīgu un 
efektīvu aizsardzību, kā noteikts ES un 
ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā šajā 
jomā, vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP sadaļā par 
intelektuālā īpašuma tiesībām tiek 
paredzēti tikai precīzi un skaidri noteiktas
intelektuālā īpašuma tiesību jomas, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
atzīšana, kurās iespējams noteikt kopīgu 
zemāko kopsaucēju, vienlaikus arī 
turpmāk apstiprinot Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā,
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, 
nodrošinot atbilstošu līdzsvaru starp 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
un sabiedriskajām interesēm, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
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īpaši sabiedrības veselības jomā; īpaši sabiedrības veselības jomā ar mērķi 
saglabāt piekļuvi zālēm un medicīnas 
ierīcēm par pieejamām cenām, kā arī 
kvalitatīviem profilakses un ārstniecības 
pakalpojumiem, ievērojot visu cilvēku 
tiesības, nevienu nediskriminējot, piekļūt 
augstākajam sasniegtajam veselības 
līmenim, kā tas noteikts Starptautiskā 
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām 12. pantā;

Or. es

Grozījums Nr. 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, 
nosakot augstāku aizsardzības līmeni, 
nekā paredz CETA, aizsargājot ES
ražotājus no tā, ka ASV tiek izmantoti 
eiropeiski nosaukumi, un nodrošinot 
kopīgus marķēšanas standartus, lai 
pienācīgi informētu patērētājus,
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, tādējādi 
nodrošinot, ka augstas kvalitātes 
inovatīvu preču ražotāji var turpināt ražot 
šādas preces;

Or. en

Grozījums Nr. 802
Eleonora Forenza

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek iekļauta 
vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kurā būtu paredzēta precīzi un 
skaidri definētu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomu stingra aizsardzība, tostarp
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, un ka 
šī partnerība atspoguļo godīgu un efektīvu 
aizsardzību, kā noteikts ES un ASV brīvās 
tirdzniecības nolīgumā šajā jomā, 
vienlaikus arī turpmāk apstiprinot Līgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem paredzēto elastīgumu, it 
īpaši sabiedrības veselības jomā;

xv) nodrošināt, ka TTIP tiek paredzēta
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pastiprināta aizsardzība un atzīšana, 
panākot, ka netiek pazemināti standarti 
attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, un ka šī partnerība atspoguļo 
godīgu un efektīvu aizsardzību, kā noteikts 
ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumā 
šajā jomā, vienlaikus arī turpmāk 
apstiprinot Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
paredzēto elastīgumu, it īpaši sabiedrības 
veselības, pētniecības un attīstības jomā 
sabiedrības un radošuma interesēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xva) iekļaut sarunās jautājumu par 
nolīgumu par vīnu, kas 2006. gadā 
noslēgts starp ES un ASV, un šajā nozaru 
nolīgumā svītrot septiņpadsmit daļējus 
izcelsmes nosaukumus;

Or. en

Grozījums Nr. 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xva) nodrošināt, ka līdzsvarotā nolīgumā 
kā būtiska daļa tiek iekļauta ievērojami 
labāka ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība un tiek aizliegta maldinošas 
informācijas izmantošana un prakse 
attiecībā uz patērētājiem piedāvātās
preces patieso izcelsmi, par labu paraugu 
izmantojot attiecīgo nodaļu visaptverošajā 
ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā 
(CETA) ar Kanādu;

Or. en

Grozījums Nr. 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xva) nodrošināt, ka Eiropas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, kas ļauj sniegt 
garantijas par izcelsmi, veikt izsekošanu 
un izmantot Eiropas zinātību, tiek 
aizsargātas un nevar tikt apšaubītas; 
nodrošināt, ka tiek aizliegta krāpšana un 
maldinošas informācijas izmantošana 
attiecībā uz Eiropas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xva) nodrošināt, ka šis nolīgums garantē 
paaugstinātu aizsardzības līmeni Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm attiecībā 
uz patēriņa precēm un lauksaimniecības 
produktu, vīnu un stipro alkoholisko 
dzērienu nozarē, ļaujot saglabāt ražotāju 
zinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xva punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xva) uzsvērt, ka ES skatījumā sarunas ar 
ASV par vairumu jautājumu attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma tiesībām nav 
vēlamas juridisko tradīciju un noteikumu 
atšķirību dēļ, piemēram, attiecībā uz 
autortiesībām vai patentu aizsardzību, lai 
gan aizsardzības līmeņi jau ir labi 
izstrādāti; atgādināt, ka tirdzniecības 
noslēpuma aizsardzība, ko vairākumā ES 
dalībvalstu neuzskata par intelektuālā 
īpašuma tiesībām, nebūtu jāapspriež 
saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām; 
atgādināt Komisijai, ka gan ekonomikas, 
gan kultūras ziņā pilnībā tiek atzīta un 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

Or. en

Grozījums Nr. 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvb) ņemt vērā, ka Līguma par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS) padome 
2013. gadā pieņēma lēmumu piešķirt 
vismazāk attīstītajām valstīm pārejas 
perioda pagarinājumu uz astoņiem 
gadiem Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem īstenošanai; 
aicināt ES neapiet pašreizējo ar TRIPS 
ieviesto režīmu, jo tādējādi tiktu 
apgrūtināta jaunattīstības valstu iespēja 
izmantot īpašu un diferencētu pieeju, 
piemēram, attiecībā uz piekļuvi zālēm vai 
tehnoloģiju nodošanu, kas jaunattīstības 
valstīm ir ārkārtīgi svarīga;

Or. en
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Grozījums Nr. 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti 
noteikumi par kriminālsankcijām kā 
noteikumu ievērošanas nodrošināšanas 
instrumentu, kurus Parlaments ir 
noraidījis jau iepriekš;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām kā atsauces dokuments 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai 
minēts PTO Līgums par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS); rosināt sarunu dalībniekus 
noteikt un novērtēt jomas, kurās 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 
un/vai īstenošana jāuzlabo;

Or. en

Grozījums Nr. 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš, 
tostarp ierosinātā Viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīguma (ACTA) 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 811
Yannick Jadot, Ska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par starpnieku interneta vidē atbildību, kā 
arī par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš;

Or. en

Grozījums Nr. 812
Pablo Zalba Bidegain

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvi punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau iepriekš; 
stiprināt un veicināt Eiropas Savienības 
un Amerikas Savienoto Valstu sadarbību, 
izmantojot starptautiskas organizācijas, 
lai veicinātu intelektuālā īpašuma 
aizsardzību trešās valstīs un panāktu 
patentu tiesību aktu saskaņošanu
pasaules līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvi punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām netiek iekļauti noteikumi 
par kriminālsankcijām kā noteikumu 
ievērošanas nodrošināšanas instrumentu, 
kurus Parlaments ir noraidījis jau 
iepriekš;

xvi) nodrošināt, ka sadaļā par intelektuālā 
īpašuma tiesībām tiek iekļauti atbilstīgi 
īstenošanas mehānismi, kas nodrošina 
iespēju piekļūt tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un panākt sūdzību 
apmierināšanu, ja netiek ievērotas 
abpusēji uzņemtās saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 814
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvia) pieprasīt pastiprinātu pārredzamību 
attiecībā uz valsts atbalstu un tā 
piešķiršanu; vēlēties saistībā ar to, lai 
strīdi starp „Boeing” un „Airbus Group” 
varētu ātri un labvēlīgi atrisināties, jo 
īpaši lietās, ko izskata PTO, piemēram, 
jautājumā par 777X Boeing, jo strīdi, kas 
vēl nav izšķirti PTO un radušies starp 
Eiropas un ASV uzņēmumiem saistībā ar 
transportu, mazina mūsu savstarpējo 
konkurētspēju; piebilst, ka sarunās par 
TTIP ir jāiesaista abas puses, lai 
nokārtotu šo situāciju, jo īpaši saskaroties 
ar arvien spēcīgāku attīstības valstu 
konkurenci transporta rūpniecības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 815
Viviane Reding

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvia punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvia) stingri noraidīt ASV sarunu 
dalībnieku ierosināto visaptverošo 
klauzulu par e-komerciju TTIP, 
pakalpojumu tirdzniecības nolīguma un 
PTO līmenī, jo tās tvērums ir pārāk plašs 
un nav saistīts ar skaidri noteikto atsauci 
uz nepieciešamību panākt atbilstību 
vietējiem datu aizsardzības standartiem; 
stingri noraidīt Vispārējā līgumā par 
pakalpojumu tirdzniecību (GATS) 
paredzētā izņēmuma attiecībā uz 
nacionālo drošību tvēruma jebkāda veida 
paplašināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 816
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvia) ņemt vērā to, ka autortiesību 
reforma ES ir patlaban īstenots process 
un tādēļ autortiesību jautājumu 
nevajadzētu iekļaut sarunās par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī to, 
ka jāizvairās samazināt kultūras preču 
brīvu pieejamību iedzīvotājiem; katrā ziņā 
nodrošināt, ka ES autortiesības aizsargā 
autorus un Eiropas radošo darbu, 
vienlaikus ietverot izņēmumus (piemēram, 
taisnīga izmantošana) attiecībā uz 
individuāliem lietotājiem un tādām 
iestādēm kā bibliotēkas, skolas, 
universitātes un neformālas mākslas un 
izglītības iestādes, un tās nedrīkst pakļaut 
lielu starptautisku uzņēmumu 
mēģinājumiem tās kontrolēt;
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Or. en

Grozījums Nr. 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvia) veicināt kvalificēta darbaspēka 
īstermiņa mobilitāti ES un ASV starpā un 
noteikt ātri īstenojamu procedūru, kas 
ļautu ātri izskatīt pieteikumus vīzu/darba 
atļauju saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 818
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvia) veicināt kvalificēta darbaspēka 
īstermiņa mobilitāti ES un ASV starpā un 
noteikt ātri īstenojamu procedūru, kas 
ļautu ātri izskatīt pieteikumus vīzu/darba 
atļauju saņemšanai;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Grozījums Nr. 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvib) nodrošināt, ka Eiropas un 
Ziemeļamerikas uzņēmumi izmanto 
tiesības, kas paredzētas Līgumā nodokļu 
saistību jomā, jo īpaši pārskatot nodokļu 
noteikumus attiecībā uz ekonomisko 
būtību un nodrošinot pārredzamību 
attiecībā uz kapitāla pārvietošanu un 
finanšu informācijas kopīgu izmantošanu 
saskaņā ar OECD rīcības plānu 
„Erosion” nodokļu bāzes un peļņas 
nodošanas (BEPS) jomā, kā tika pausts 
G20 finanšu darba sanāksmē 2014. gada 
21. septembrī;

Or. fr

Grozījums Nr. 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvib) izveidot kopīgu ASV un ES satvaru 
programmu īstenošanai, lai veicinātu 
fundamentālos pētījumus un attīstību, 
piemēram, jauno tehnoloģiju 
komercializāciju, kā arī apsvērt
horizontālos un īpašos nozaru un 
tehnoloģiju aspektus, lai uzlabotu 
sadarbību nolūkā veicināt pētniecību, 
attīstību un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 821
Daniel Caspary
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvib) izveidot kopīgu ASV un ES satvaru 
programmu īstenošanai, lai veicinātu 
fundamentālos pētījumus un attīstību, 
piemēram, jauno tehnoloģiju 
komercializāciju, kā arī apsvērt
horizontālos un īpašos nozaru un 
tehnoloģiju aspektus, lai uzlabotu 
sadarbību nolūkā veicināt pētniecību, 
attīstību un inovāciju;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Grozījums Nr. 822
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – d apakšpunkts – xvic punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xvic) pilnībā ievērojot Vispārējo 
vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību 
(GATS) un UNESCO Konvenciju par 
kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu, nodrošināt, 
ka līgumslēdzējas puses var īstenot 
regulatīvus pasākumus attiecībā uz 
kultūras un valodu daudzveidības, 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma un 
brīvības, tostarp audiovizuālo 
pakalpojumu, aizsardzību vai 
veicināšanu;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)
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Or. en


