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Grozījums Nr. 1
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka jaunattīstības valstīs ir 
vajadzīgas apjomīgas investīcijas 
infrastruktūras, ūdens apgādes un 
energoapgādes jomā — aplēses liecina, ka 
jaunattīstības valstīm nepieciešamais 
globālo izdevumu apjoms ir par 
USD 1 triljonu gadā lielāks, nekā tiek 
tērēts pašlaik, un ka lielākajai daļai šī 
finansējuma ir jānāk no privātā sektora;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka ES attīstības sadarbības 
galvenais mērķis ir mazināt un izskaust 
nabadzību un veicināt cilvēktiesību 
ievērošanu, kā arī vairot un nostiprināt 
demokrātiju, labu pārvaldību un 
tiesiskumu; uzsver, ka minētie mērķi ir 
jāņem vērā, īstenojot attīstības sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a uzsver, ka šos mērķus nav iespējams 
sasniegt ar attīstības politikas kā vienas 
atsevišķas politikas palīdzību, tā ir 
jāintegrē plašākā pieejā, kura ietver 
ārlietu un drošības politiku, tirdzniecības 
politiku un visus citus ārējās darbības 
instrumentus; norāda, ka šo ES ārējās 
darbības virzienu saskaņotībai ir izšķiroša 
nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b norāda, ka valdībām ir jānosaka 
attīstības palīdzības satvars un tas 
pirmkārt ir publiskā sektora uzdevums;
tomēr atzīst, ka arī privātajam sektoram ir 
nozīmīga loma trešo valstu ekonomikas 
stiprināšanā un kapitāla pieejamības 
uzlabošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Enrico Gasbarra

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā 
ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā 
ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes, ilgtspējības un taisnīguma
principiem;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā 
ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā 
ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbība ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jāveido saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka privātā sektora loma attīstībā 
ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 

1. norāda, ka privātais sektors nodrošina 
aptuveni 90 procentus darbvietu
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politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

jaunattīstības valstīs un tādējādi tam ir 
nozīmīga loma, palīdzot radīt ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi un mazināt 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

norāda, ka privātā sektora loma attīstībā ir 
palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības 
efektivitātes principiem;

norāda, ka stratēģiska nozīme ir tam, lai
ES atgūtu vadošo lomu pasaulē
nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā, un ka privātā sektora loma 
attīstībā ir palielinājusies, iekļaujot atbalstu 
politiskajām prioritātēm laikā, kad 
samazinās palīdzības budžeti, un uzskata, 
ka ES sadarbībai ar privāto sektoru 
attīstības kontekstā ir jābūt saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem attīstības politikas 
un programmu efektivitātes un lietderības
principiem;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka jēdziens „privātais sektors” 
ir ļoti plašs un ietver gan transnacionālu, 
gan valsts mēroga uzņēmējdarbību 
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ražošanas un pakalpojumu jomās, banku 
un finanšu sektoru, darba ņēmēju un 
darba devēju organizācijas un NVO, un 
katrai no šīm grupām ir savas prioritātes, 
principi un mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka MVU jaunattīstības valstīs 
bieži saskaras ar daudz lielāku regulatīvo 
slogu nekā Eiropas Savienībā, bieži vien 
darbojas ēnu ekonomikā, nesaņem 
tiesisko aizsardzību un tiem nav pieejami 
kredīti; norāda, ka uzņēmējdarbībai 
draudzīgas vides radīšana privātām 
iniciatīvām, kā arī banku un citu 
kredītiestāžu, kam būtu kredītu 
izsniegšanai un pareizai kredītrisku 
novērtēšanai MVU sektorā nepieciešamie 
līdzekļi, attīstības sekmēšana ir galvenie 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanas 
nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka attīstība nozīmē daudz 
vairāk nekā tikai ekonomikas izaugsmi un 
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ka privātā sektora darbībai ir jāpiemēro 
rūpīgi izvēlētu nosacījumu kopums, pirms 
tam apspriežoties un saskaņojot to ar 
attiecīgajām kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Enrico Gasbarra

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos;

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos un tam ir jākalpo 
par pamatu svarīgākajiem iekšējiem 
noteikumiem rūpniecības, vides un iekšējā 
tirgus jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos;

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos, vienlaikus 
Komisijai pastiprinot mehānismus, kuri 
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vajadzīgi visu ES politiku — gan iekšējo, 
gan ārējo — koordinēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Lola Sánchez Caldentey

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos;

2. uzsver, ka ES politika tirdzniecības, 
investīciju un attīstības jomā ir savstarpēji 
saistīta un tieši ietekmē jaunattīstības 
valstis; atgādina, ka ES kopējā 
tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantā, kurš 
paredz, ka politikā, kas var iespaidot 
jaunattīstības valstis, ir jāievēro 
sadarbībai attīstības jomā noteiktie mērķi;
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka uz šo principu ir skaidri 
jāatsaucas visos ES tirdzniecības un 

2. atgādina, ka, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 208. pantu ES 
kopējā tirdzniecības politikā ir jāņem vērā 
attīstības politikas saskaņotības princips, 
un uzskata, ka šis princips ir jāievēro visos 
ES tirdzniecības un investīciju nolīgumos;
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investīciju nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir jāskaidro, kā privāto 
sektoru varētu vairāk iesaistīt Eiropas 
kaimiņattiecību politikas sistēmā, lai 
tādējādi palīdzētu radīt ekonomikas 
izaugsmi un darbvietas Eiropas 
kaimiņvalstīs, piemēram, daloties 
zināšanās par to, kā nodrošināt pieeju 
kapitālam;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lola Sánchez Caldentey

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka privātu finansējumu 
nevar uzskatīt par publiskā finansējuma 
aizstājēju un ka privātais sektors nevar un 
tam arī nevajadzētu uzņemties valdību 
pienākumus, proti, aizsargāt cilvēktiesības 
un investēt tādu pamatpakalpojumu kā 
veselības aprūpes un izglītības 
nodrošināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Ramon Tremosa i Balcells

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka līgumiem, kas aizsargā un 
piesaista starptautiskus privātos 
ieguldījumus, ir būtiska nozīme daudzu 
jaunietekmes valstu ekonomikas attīstībā;
norāda, ka tiesiskuma aizsardzībai vietējā  
līmenī ir izšķiroša nozīme izaugsmes 
nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina arī ES apņemšanos integrēt 
dzimumu līdztiesības principu visos 
politikas virzienos, kā arī to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai vīrieši un sievietes gūtu 
vienlīdz lielu labumu no sociālajām 
izmaiņām, ekonomikas izaugsmes un 
pienācīgas kvalitātes darbvietu izveides, 
novēršot diskrimināciju un veicinot 
sieviešu tiesību ievērošanu pasaulē;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Enrico Gasbarra

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to attīstības 
jomas ietekmi;

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP) ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to ietekmi uz 
attīstības jomu; norāda uz mikrokredītu 
un citu solidaritātes un ilgtspējības 
instrumentu efektivitāti, kurus ES 
vajadzētu veicināt un popularizēt kā 
paraugprakses piemērus;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to attīstības
jomas ietekmi;

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP) nav izrādījusies 
pietiekami efektīva; tā notiek tāpēc, ka
politikas nav savstarpēji saskaņotas un jo 
īpaši tāpēc, ka nav skaidri definēta privātā 
sektora loma, kritēriji un iesaistīšanās 
attīstības jomā, kā arī trūkst skaidrības 
attiecībā uz papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību un pārskatu efektīvu 
sagatavošanu, līdzatbildību, saskaņošanu 
ar saņēmējvalsts prioritātēm un parāda 
atmaksājamību, kā rezultātā privātais 
sektors maz ietekmē attīstību;

Or. es
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Grozījums Nr. 22
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā 
uz papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda
atmaksājamību un līdz ar to attīstības 
jomas ietekmi;

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), dažādojot un 
sadalot riskus, ir efektīva pašreizējo 
problēmjautājumu risināšanā un lielāka 
resursu apjoma piesaistīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Eleftherios Synadinos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to attīstības 
jomas ietekmi;

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP) ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to ietekmi uz 
attīstības jomu ne tikai tāpēc, ka vairākās 
valstīs nav skaidri definēts valsts līmeņa 
tiesiskais regulējums, īpaši attiecībā uz 
publiskā un privātā sektora partnerības 
projektiem (PPP), bet arī tāpēc, ka daudzi 
pakalpojumi dalībvalstīs nav pietiekami 
saskaņoti ar ES praksi;

Or. el
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Grozījums Nr. 24
Lola Sánchez Caldentey

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā uz 
papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to attīstības 
jomas ietekmi;

3. uzsver — lai gan ir nepieciešams vairāk 
finansējuma, lai risinātu ar ilgtspējīgu 
attīstību saistītās problēmas, privātā 
sektora iespējas palīdzēt sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
ierobežotas; norāda, ka pašreizējā ES 
prakse privātā finansējuma piesaistīšanai 
oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP) ir 
izrādījusies neefektīva, jo trūkst skaidrības 
attiecībā uz papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to ietekmi uz 
attīstības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pašreizējā ES prakse privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP), ir izrādījusies 
neefektīva, jo trūkst skaidrības attiecībā 
uz papildināmību, pārredzamību, 
pārskatatbildību, līdzatbildību, 
saskaņošanu ar valsts prioritātēm, parāda 
atmaksājamību un līdz ar to attīstības 
jomas ietekmi;

3. norāda, ka pašreizējo ES praksi privātā 
finansējuma piesaistīšanai oficiālajai 
attīstības palīdzībai (OAP) ir iespējams 
uzlabot, palielinot papildināmību, 
pārredzamību, pārskatatbildību, 
līdzatbildību, saskaņošanu ar valsts 
prioritātēm, parāda atmaksājamību un līdz 
ar to ietekmi uz attīstības jomu;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata — lai nodrošinātu abpusēju 
izdevīgumu, ES un jaunattīstības valstu 
partnerības pamatā jābūt kopražošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka attīstības politikai ir 
jānodrošina konkrēti risinājumi attiecībā 
uz infrastruktūru, investīcijām, 
finansējumu un dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka tirdzniecības politikai ir 
jāveicina ekonomikas attīstība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 29
Ivan Jakovčić

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politiskā un ekonomiskā telpa 
tā, ka tiek saglabāti stingri importa tarifi, 
kas sekmē kvalitatīvu un pienācīgu 
darbvietu radīšanu vietējās ražošanas un 
lauksaimniecības pārstrādes nozarēs, kuras 
ir iespējamās lielākas iekšzemes 
pievienotās vērtības, rūpniecības 
izaugsmes un dažādošanas nodrošinātājas 
un nozīmīgs elements ekonomikas un 
sabiedrības modernizācijā;

Or. hr

Grozījums Nr. 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
iekļaujošā ekonomikas un sabiedrības 
modernizācijā;

Or. es
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Grozījums Nr. 31
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm — īpaši 
vismazāk attīstītajām valstīm — ir jāievēro 
to politikas telpa tā, ka tiek saglabāti stingri 
importa tarifi, kas sekmē kvalitatīvu un 
pienācīgu darbvietu radīšanu vietējās 
ražošanas un lauksaimniecības pārstrādes 
nozarēs, kuras ir iespējamās lielākas 
iekšzemes pievienotās vērtības, rūpniecības 
izaugsmes un dažādošanas nodrošinātājas 
un nozīmīgs elements ekonomikas un 
sabiedrības modernizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, lai tiktu 
nodrošināti īpaši importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
konkurētspējas, rūpniecības izaugsmes un 
dažādošanas nodrošinātājas un nozīmīgs 
elements ekonomikas un sabiedrības 
modernizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras, iespējams, var 
nodrošināt lielāku iekšzemes pievienoto 
vērtību, rūpniecības izaugsmi un 
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nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

dažādošanu, kas ir nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā, 
kā arī priekšnosacījums turpmākiem 
eksporta stimuliem pasaules tirdzniecības 
sistēmu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Lola Sánchez Caldentey

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu radīšanu 
vietējās ražošanas un lauksaimniecības 
pārstrādes nozarēs, kuras ir iespējamās 
lielākas iekšzemes pievienotās vērtības, 
rūpniecības izaugsmes un dažādošanas 
nodrošinātājas un nozīmīgs elements 
ekonomikas un sabiedrības modernizācijā; 
aicina Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstis veicināt konkrētus 
pasākumus, lai transacionālos 
uzņēmumus apliktu ar nodokļiem to 
valstu jurisdikcijā, kurās tie gūst vai rada 
ienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir 
jāievēro to politikas telpa tā, ka tiek 
saglabāti stingri importa tarifi, kas sekmē 
kvalitatīvu un pienācīgu darbvietu 
radīšanu vietējās ražošanas un 
lauksaimniecības pārstrādes nozarēs, kuras 
ir iespējamās lielākas iekšzemes 
pievienotās vērtības, rūpniecības 
izaugsmes un dažādošanas nodrošinātājas 
un nozīmīgs elements ekonomikas un 
sabiedrības modernizācijā;

4. uzsver, ka ES tirdzniecības un attīstības
politikai ir jāveicina kvalitatīvu un 
pienācīgu darbvietu radīšana vietējās 
ražošanas un lauksaimniecības pārstrādes 
nozarēs, kuras ir iespējamās lielākas 
iekšzemes pievienotās vērtības, rūpniecības 
izaugsmes un dažādošanas nodrošinātājas 
un nozīmīgs elements ekonomikas un 
sabiedrības modernizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina ES pilnībā izmantot 
tirdzniecības palīdzību (Aid for Trade) un 
citus attīstības instrumentus, lai veicinātu 
tehnisko palīdzību tirdzniecībai, spēju 
veidošanu un uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Eleftherios Synadinos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a Savienība var veicināt jaunattīstības 
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valstu attīstības politiku, izmantojot 
mērķtiecīgus pasākumus ekonomikas un 
tirdzniecības jomā, tehnisku un finansiālu 
sadarbību un daudzgadu sadarbības 
programmas vai tematiskas programmas;

Or. el

Grozījums Nr. 39
Eleftherios Synadinos

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ES un jaunattīstības valstu sadarbības 
sistēmā var tikt iesaistītas starptautiskās 
organizācijas, ja tās pienācīgi ievēro 
Kopienas tiesību aktus, kā arī principus 
un mērķus, kas ir Savienības ārējās 
darbības pamatā;

Or. el

Grozījums Nr. 40
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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piekļuvi vērtību ķēdēm;

Or. it

Grozījums Nr. 41
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
attīstības stratēģijas, kas veido privātā 
sektora ieguldījumu attīstībā, stiprinot 
vietējos mikrouzņēmumus, mazos un 
vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus un vietējo 
publisko iepirkumu, kam ir būtiska 
nozīme vietējā attīstībā un kas var 

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, radot 
vienādi domājošas apvienības vietējo 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu potenciāla palielināšanai, 
nolūkā vietējā līmenī radīt pienācīgas 
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stiprināt jaunattīstības valstu spējas 
uzlabot iekšzemes ieņēmumus, apkarot 
krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas, kā arī mazināt 
valūtas un preču cenu svārstības, kuras 
apdraud piekļuvi vērtību ķēdēm;

kvalitātes darba vietas, piešķirot prioritāti 
sieviešu ieguldījumam ekonomikas 
attīstībā, īpaši lauku rajonos, kā vietējās 
attīstības būtiskām sastāvdaļām;

Or. es

Grozījums Nr. 43
Eleftherios Synadinos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, stiprinot universitātes un 
privātas iestādes, kas iesaistītas pētniecībā 
un attīstībā, un tehniskā un IT līmenī 
iesaistot amatniecības, rūpniecības un 
uzņēmējdarbības asociācijas, kam ir 
būtiska nozīme vietējā attīstībā un kas var 
stiprināt jaunattīstības valstu spējas uzlabot 
iekšzemes ieņēmumus, apkarot krāpšanu 
nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

Or. el

Grozījums Nr. 44
Lola Sánchez Caldentey

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm; uzsver riskus, ko 
rada attīstības politikas atbalsts ES 
uzņēmumiem, ņemot vērā to, ka vajadzīgi 
papildus attīstības līdzekļi un ir riskanti 
palielināt atbalstu, kas saistīts ar Eiropas 
preču un pakalpojumu piegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
valstu attīstības stratēģijas, kas veido 
privātā sektora ieguldījumu attīstībā, 
stiprinot vietējos mikrouzņēmumus, mazos 
un vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kā arī mazināt valūtas un 
preču cenu svārstības, kuras apdraud 
piekļuvi vērtību ķēdēm;

5. aicina veikt pasākumus, lai veicinātu 
attīstības stratēģijas, kas veido privātā 
sektora ieguldījumu attīstībā, stiprinot 
vietējos mikrouzņēmumus, mazos un 
vidējos uzņēmumus un vietējo publisko 
iepirkumu, kam ir būtiska nozīme vietējā 
attīstībā un kas var stiprināt jaunattīstības 
valstu spējas uzlabot iekšzemes 
ieņēmumus, apkarot krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodrošināt juridisko 
noteiktību ieguldījumiem, kā arī mazināt 
valūtas un preču cenu svārstības, kuras 
apdraud piekļuvi vērtību ķēdēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ES ir galvenā tirdzniecības 
atbalsta programmas nodrošinātāja 
pasaulē, kur galvenās prioritātes ir 
starpuzņēmumu attiecības, atbalsts 
ražošanai jaudai un tirdzniecības spējai 
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir būtiski panākt, lai 
ieguldītāju aizsardzības mehānismi tiek 
iekļauti tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos ar jaunattīstības valstīm, lai 
nodrošinātu pienācīgu juridisko 
noteiktību un īpašumtiesību aizsardzības 
apliecināšanu, ar mērķi piesaistīt 
ieguldījumus un starptautiskos privātos 
finanšu resursu jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka centieni stiprināt 
jaunattīstības valstu spējas mobilizēt 
privātos, ārējos un iekšzemes resursus ir 
jāpapildina ar pasākumiem tādas vides 
radīšanai, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai un atbildīgiem 
ieguldījumiem ilgtspējīgā attīstībā, sākot 
no politiskās korupcijas izskaušanas un 
godīgas nodokļu sistēmas panākšanas 
kopā ar stingru rīcību, lai apkarotu 
krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu oāzes, tad pārejot 
pie administratīvo ierobežojumu 
atcelšanas un apmācības un spēju 
veidošanas uzņēmumiem, un, visbeidzot, 
panākot, ka uzņēmumi ir atbildīgi par 
savu ietekmi uz nabadzības, 
nevienlīdzības samazināšanu un vides 
ilgtspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 49
Marine Le Pen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju novērtēt risku 
saistībā ar korupciju un to līdzekļu 
novirzīšanu, kuri piešķirti kā daļa no tiešā 
atbalsta vai tiešajiem aizdevumiem;

Or. fr



AM\1060605LV.doc 27/39 PE557.138v01-00

LV

Grozījums Nr. 50
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina attīstīt partnerības starp 
Āfrikas un Eiropas uzņēmumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina Eiropas Savienību un 
jaunattīstības valstis atbalstīt MVU un 
mikrouzņēmumu konkurētspēju un 
sadarbības dibināšanu starp maziem
uzņēmumiem dalībvalstīs un 
jaunattīstības valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5 c. aicina Eiropas Investīciju banku 
(EIB) līdzekļus, kas iezīmēti jaunattīstības 
valstīm, galvenokārt paredzēt 
infrastruktūras attīstībai un sadarboties 
ar Āfrikas Attīstības banku, lai finansētu
ilgtermiņa ieguldījumus, kas kalpotu 
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ekonomikas attīstībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi ietekmēt attīstību;

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi iespaidot attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi ietekmēt attīstību;

6. aicina rūpīgi izvērtēt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, kuras varētu negatīvi 
ietekmēt attīstību vai nu tiešā, vai arī 
blakusefekta veidā, un īpaši tos 
noteikumus, kuri varētu iespaidot 
vispārēju piekļuvi tādām vispārējas 
nozīmes precēm un pakalpojumiem kā 
tām, kas saistītas ar veselību, izglītību, 
ūdeni, bada un enerģētiskās nabadzības 
apkarošanu, kā arī ar dzimumu 
vienlīdzību;

Or. es
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Grozījums Nr. 55
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi ietekmēt attīstību;

6. uzsver, ka stingrāka intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzība un 
piemērošana palīdz jaunattīstības valstīm 
veidot un attīstīt nepieciešamo sistēmu 
inovācijas un pētniecības stimulēšanai un 
aizsardzībai, kam ir aizvien lielāka 
nozīme, šiem aspektiem virzoties augšup 
starptautiskajās tirdzniecības vērtību 
ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Marine Le Pen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi ietekmēt attīstību;

6. aicina pārskatīt spēkā esošos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, kas var negatīvi 
ietekmēt attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina pārskatīt spēkā esošos
tirdzniecības un investīciju nolīgumus, lai 
identificētu jomas, īpaši noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var 
negatīvi ietekmēt attīstību;

6. aicina ES noteikt jomas savā 
tirdzniecības politikā, kurām varētu būt 
negatīva ietekme uz attīstību; un šajā 
sakarībā pieprasa atspoguļot visos ES 
politikas virzienos jauno attīstības satvaru 
laikposmam pēc 2015. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa visiem ES uzņēmumiem ievērot 
korporatīvo sociālo atbildību, lai atbilstīgi 
ANO pamatprincipiem ievērotu 
cilvēktiesības; mudina Eiropas Savienību 
meklēt veidus, kā stiprināt korporatīvo 
sociālo atbildību, piemēram, uzlabojot 
KSA atpazīstamību un atbalstot tirgus 
atlīdzību uzņēmumiem, kuri ievēro KSA 
vadlīnijas;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ierosina pārskatīt esošās un uzlabot 
turpmākās sadaļas par ilgtspējīgu attīstību 
divpusējos tirdzniecības nolīgumos, lai 
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iekļautu obligātus ziņošanas mehānismus 
privātajam sektoram;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, cik svarīgi ir visā pasaulē 
aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības, 
vienlaikus ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, kas pastāv atsevišķās 
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas atbildīgai kalnrūpniecībai, 
mežizstrādei un preču racionālai iegādei, 
kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās 
piegādes ķēdēs un uzlabot produktu un 
procesu aprites cikla analīzi saistībā ar 
vides un sociālajiem apsvērumiem;

7. tāpat mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas, kas paredzētas dabas 
resursiem un to iegūšanai, jo īpaši 
kalnrūpniecībai, mežizstrādei, 
energoresursiem un ūdenim, kā arī uz 
ilgtspēju orientētas privātā sektora 
atbalsta shēmas visās piegādes ķēdēs, 
vienlaikus uzlabojot produktu un procesu 
aprites cikla analīzi saistībā ar vides un 
sociālajiem apsvērumiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 62
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas atbildīgai kalnrūpniecībai, 
mežizstrādei un preču racionālai iegādei, 
kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās 
piegādes ķēdēs un uzlabot produktu un 
procesu aprites cikla analīzi saistībā ar 
vides un sociālajiem apsvērumiem;

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas tekstilrūpniecības labākai 
kontrolei un atbildīgai kalnrūpniecībai, 
mežizstrādei un preču racionālai iegādei, 
kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās 
piegādes ķēdēs un uzlabot produktu un 
procesu aprites cikla analīzi saistībā ar 
vides un sociālajiem apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas atbildīgai kalnrūpniecībai, 
mežizstrādei un preču racionālai iegādei, 
kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās 
piegādes ķēdēs un uzlabot produktu un 
procesu aprites cikla analīzi saistībā ar 
vides un sociālajiem apsvērumiem;

7. mudina Komisiju turpināt sekmēt 
iniciatīvas atbildīgai kalnrūpniecībai, 
mežizstrādei un preču racionālai iegādei, 
kā arī privātas ilgtspējas shēmas visās 
piegādes ķēdēs un uzlabot produktu un 
procesu aprites cikla analīzi saistībā ar 
vides un sociālajiem apsvērumiem; atzinīgi 
vērtē to, ka daudzas nozares un 
transnacionāli uzņēmumi to globālajām 
piegādes ķēdēm ir pieņēmuši rīcības 
kodeksus, kuros noteikti detalizēti rīcības 
standarti sociālajā un vides jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka privātā sektora ieguldījumi 
projektos, kas aprobežojas ar 
izejmateriālu un dabas resursu eksportu, 
kā ieguldījums attīstības mērķu 
sasniegšanā ir visai apšaubāmi; 

Or. en

Grozījums Nr. 65
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina izstrādāt efektīvākus 
pārredzamības un pārskatatbildības 
standartus ES tehnoloģiju uzņēmumiem 
saistībā ar tehnoloģiju eksportu, kas var 
tikt izmantotas cilvēktiesību 
pārkāpumiem, korupcijas atbalstam vai 
darbībām, kas ir pretrunā ES drošības 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

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

7.b uzstāj, ka sistemātiski jāpiemēro tādi 
instrumenti kā SDO Konvencija Nr. 169, 
ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem,  ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipi un ES 
Stratēģiskais satvars par cilvēktiesībām 
un demokrātiju un ka jebkurš to 
pārkāpums ir jāiesūdz tiesā, nepieļaujot 
nesodāmību;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c iesaka izmantot uzmanīgu pieeju 
apvienošanai un uzstāj, ka uzņēmumi var 
gūt labumu no ES finanšu instrumentiem, 
piemēram, reģionālajiem ieguldījumu 
mehānismiem (Latīņamerikas 
ieguldījumu mehānisms un citi ), ja tiek 
nodrošināta regulāra uzraudzība attiecībā 
uz to atbilstību attīstības mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām 
jaunattīstības valstīs attiecībā uz 
standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju 
veselības apdrošināšanu, vispārēju piekļuvi 
zālēm un pārtikas un preču nekaitīgumu.

Or. it

Grozījums Nr. 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām 
jaunattīstības valstīs attiecībā uz 
standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju
veselības apdrošināšanu, vispārēju 
piekļuvi zālēm un pārtikas un preču 
nekaitīgumu.

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi sniedz ieguldījumu iekļaujošā 
ekonomikas izaugsmē un ir atbildīgi par 
savām darbībām jaunattīstības valstīs 
attiecībā uz standartiem, kuri skar 
cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, 
pienācīgu darbu, arodbiedrību tiesības, 
vides aizsardzību, sociālo aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīvām precēm un 
kvalitatīviem sabiedriskiem 
pakalpojumiem, pievēršot īpašu uzmanību 
publiskai un vispārējai veselības 
apdrošināšanai, vispārējai piekļuvei zālēm 
un pārtikas un preču nekaitīgumam.

Or. es

Grozījums Nr. 70
Jan Zahradil
ECR grupas vārdā
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām 
jaunattīstības valstīs attiecībā uz 
standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju 
veselības apdrošināšanu, vispārēju piekļuvi 
zālēm un pārtikas un preču nekaitīgumu.

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
brīvprātīgu regulējumu, kas nodrošina, ka 
ES uzņēmumi ir atbildīgi par savām 
darbībām jaunattīstības valstīs attiecībā uz 
standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju 
veselības apdrošināšanu, vispārēju piekļuvi 
zālēm un pārtikas un preču nekaitīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marine Le Pen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām 
jaunattīstības valstīs attiecībā uz 
standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju 
veselības apdrošināšanu, vispārēju 
piekļuvi zālēm un pārtikas un preču 
nekaitīgumu.

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka ES 
uzņēmumi ir atbildīgi par savām darbībām 
jaunattīstības valstīs attiecībā uz Eiropas 
tautām kopīgiem principiem, 
partnervalstu iedibinātiem standartiem, 
vides aizsardzību un pārtikas un preču 
nekaitīgumu, kā arī drošību veselības 
jomā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 72
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
jāveicina laba pārvaldība, izmantojot 
saistošu regulējumu, kas nodrošina, ka
ES uzņēmumi ir atbildīgi par savām 
darbībām jaunattīstības valstīs attiecībā 
uz standartiem, kuri skar cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību, pienācīgu darbu, 
arodbiedrību tiesības, vides aizsardzību, 
vispārēju piekļuvi kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālo 
aizsardzību, publisku un vispārēju 
veselības apdrošināšanu, vispārēju 
piekļuvi zālēm un pārtikas un preču 
nekaitīgumu.

8. uzsver ES tirdzniecības un attīstības 
politikas nozīmi, veicinot labu pārvaldību, 
demokrātiju, cilvēktiesības, tostarp darba 
tiesības, un tiesiskumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka jaunattīstības valstu privātie 
ieguldītāji gūst ievērojamu labumu no 
ieguldījumu aizsardzības nolīgumiem, kas 
rada risku, ka peļņai tiek piešķirta 
priekšroka salīdzinājumā ar citiem 
attīstības aspektiem, tiek panākts 
regulatīvais sastingums un stiprinātas 
negodīgas uzņēmējdarbības attiecības;
tādēļ ierosina izslēgt privātā sektora 
finansētus attīstības projektus no 
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noteikumiem, kas ir līdzīgi divpusējiem 
ieguldījumu līgumiem vai valsts strīdu 
izšķiršanas (ISDS) noteikumiem, vismaz 
tādēļ, lai stiprinātu valsts tiesisko sistēmu, 
un aicina tā vietā izmantot valsts tiesisko 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a īpaši mudina ES dalībvalstis izstrādāt 
nacionālos uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību ievērošanas plānus, lai 
efektīvi īstenotu ANO 2011. gadā 
pieņemtos uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipus, un 
nekavējoties izpildītu Eiropadomes 
saistības, ko tā uzņēmās 2013. gada ES 
Rīcības plānā par cilvēktiesībām un 
demokrātiju;

Or. es

Grozījums Nr. 75
Marine Le Pen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzstāj, ka Eiropas uzņēmumi nedrīkst 
aizstāt sabiedriskos pakalpojumus 
partnervalstīs.

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b tāpat uzsver, ka svarīgi sniegt iespējas 
patērētājiem, lai tie varētu pārvērst 
patēriņu par politisku rīcību, kā arī par
atbildīgu un ilgtspējīgu praksi; mudina 
Komisiju izveidot produktu izsekošanas 
sistēmas, kā arī to uzņēmumu ES reģistru, 
kuri ir iesaistīti ES attīstības projektos, lai 
padarītu to darbības pārredzamākas un 
ļautu iedzīvotājiem uzraudzīt ES 
uzņēmumu darbības ārpus ES, vienlaikus 
veicinot pieredzes izplatīšanu 
starptautiskā mērogā, kā arī, kas ir 
vienlīdz svarīgi, sekmējot ES uzņēmumu 
pamanāmību un pozitīvo tēlu.

Or. es

Grozījums Nr. 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c visbeidzot aicina Komisiju veicināt 
uzņēmumu, publisku iestāžu un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, gan 
ES, gan arī trešās valstīs, koordinācijas 
un satikšanās forumu izveidošanu, lai 
sekmētu labas prakses apmaiņas un 
izveidotu sinerģiju, kas veicinātu attīstību.

Or. es


