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1. punts – c apakšpunkts – i daĜa 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i) nodrošināt, ka sadaĜa par regulatīvo 
sadarbību veicina pārredzamu, efektīvu un 
konkurenci atbalstošu ekonomisko vidi, 
identificējot un novēršot iespējamos 
turpmākos ar tarifiem nesaistītos 
tirdzniecības šėēršĜus, kas nesamērīgi 
ietekmē MVU, un atvieglojot tirdzniecību 
un ieguldījumus, vienlaikus panākot un 
nostiprinot augstākā līmeĦa veselības 
aizsardzību un drošumu saskaĦā ar LESD 
191. pantā noteikto piesardzības principu 
un tiesību aktiem patērētāju aizsardzības, 
darba vides un dzīvnieku labturības jomā, 
kā arī nostiprinot augstākā līmeĦa kultūras 
daudzveidību, kas pastāv ES; pilnībā 
ievērojot regulatīvo autonomiju, atbalstīt 
strukturēta dialoga un regulatoru 
sadarbības izveidi pēc iespējas 
pārredzamākā veidā un iesaistot 
ieinteresētās personas; iekĜaut starpnozaru 
disciplīnas regulējuma saskaĦotības un 
pārredzamības jomā, lai izstrādātu un 
īstenotu efektīvus, izmaksu ziĦā lietderīgus 
un saderīgākus noteikumus par precēm un 
pakalpojumiem; lai nodrošinātu arī to, ka 
tas neietekmēs standartus, kas vēl ir 
jānosaka jomās, kurās ES un ASV tiesību 
akti vai standarti būtiski atšėiras, 
piemēram, attiecībā uz spēkā esošo 
(pamata) tiesību aktu (piemēram, REACH) 
īstenošanu, jaunu tiesību aktu (piemēram, 
par klonēšanu) pieĦemšanu vai tādu 

i) nodrošināt, ka sadaĜa par regulatīvo 
sadarbību veicina pārredzamu, efektīvu un 
konkurenci atbalstošu ekonomisko vidi, 
identificējot un novēršot iespējamos 
turpmākos ar tarifiem nesaistītos 
tirdzniecības šėēršĜus, kas nesamērīgi 
ietekmē MVU, un atvieglojot tirdzniecību 
un ieguldījumus, vienlaikus panākot un 
nostiprinot augstākā līmeĦa veselības 
aizsardzību un drošumu saskaĦā ar LESD 
191. pantā noteikto piesardzības principu 
un tiesību aktiem patērētāju aizsardzības, 
darba vides un dzīvnieku labturības jomā, 
kā arī nostiprinot augstākā līmeĦa kultūras 
daudzveidību, kas pastāv ES; pilnībā 
ievērojot regulatīvo autonomiju, atbalstīt 
strukturēta dialoga un regulatoru 
sadarbības izveidi pēc iespējas 
pārredzamākā veidā un iesaistot 
ieinteresētās personas; iekĜaut starpnozaru 
disciplīnas regulējuma saskaĦotības un 
pārredzamības jomā, lai izstrādātu un 
īstenotu efektīvus, izmaksu ziĦā lietderīgus 
un saderīgākus noteikumus par precēm un 
pakalpojumiem; lai nodrošinātu arī to, ka 
tas neietekmēs standartus, kas vēl ir 
jānosaka jomās, kurās ES un ASV tiesību 
akti vai standarti būtiski atšėiras, 
piemēram, attiecībā uz spēkā esošo 
(pamata) tiesību aktu (piemēram, REACH) 
īstenošanu, jaunu tiesību aktu (piemēram, 
par klonēšanu) pieĦemšanu vai tādu 
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definīciju turpmāku noteikšanu, kuras 
ietekmēs aizsardzības līmeni (piemēram, 
endokrīno sistēmu graujošu ėīmisko vielu 
definēšana), pamatojoties uz dažādos 
forumos, tostarp Transatlantiskajā 
ekonomikas padomē un Augsta līmeĦa 
regulatīvās sadarbības forumā notikušās 
sarunās vairāku gadu garumā gūto pieredzi, 
abu pušu sarunu vedējiem ir jāidentificē un 
skaidri jānorāda tās pamata tehniskās 
procedūras un standarti, attiecībā uz 
kuriem nedrīkst ielaisties kompromisā, un 
tās procedūras un standarti, uz kuriem var 
attiecināt kopīgu pieeju, tās jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopīgu augstu standartu un stipru tirgus 
uzraudzības sistēmu, un tās jomas, kurās ir 
iespējama tikai uzlabota informācijas 
apmaiĦa; nodrošināt, ka jebkādi TTIP 
noteikumi par regulatīvo sadarbību 
neparedz procedūras prasību pieĦemt 
attiecīgus Savienības tiesību aktus un šajā 
sakarībā īstenojamas tiesības; 

definīciju turpmāku noteikšanu, kuras 
ietekmēs aizsardzības līmeni (piemēram, 
endokrīno sistēmu graujošu ėīmisko vielu 
definēšana), pamatojoties uz dažādos 
forumos, tostarp Transatlantiskajā 
ekonomikas padomē un Augsta līmeĦa 
regulatīvās sadarbības forumā notikušās 
sarunās vairāku gadu garumā gūto pieredzi, 
abu pušu sarunu vedējiem ir jāidentificē un 
skaidri jānorāda tās pamata tehniskās 
procedūras un standarti, attiecībā uz 
kuriem nedrīkst ielaisties kompromisā, un 
tās procedūras un standarti, uz kuriem var 
attiecināt kopīgu pieeju, tās jomas — 
piemēram, farmaceitisko izstrādājumu 

ražotĦu pārbaude —, kurās ir vēlama 
savstarpēja atzīšana, pamatojoties uz 
kopīgu augstu standartu un stipru tirgus 
uzraudzības sistēmu, un tās jomas, kurās ir 
iespējama tikai uzlabota informācijas 
apmaiĦa; nodrošināt, ka jebkādi TTIP 
noteikumi par regulatīvo sadarbību 
neparedz procedūras prasību pieĦemt 
attiecīgus Savienības tiesību aktus un šajā 
sakarībā īstenojamas tiesības; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i) sarunas par tirgus pieejamību un 
regulatīvo sadarbību apvienot ar vērienīgu 
noteikumu un principu noteikšanu 
ilgtspējīgas attīstības, enerăētikas, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma, kā arī 
citās jomās, paturot prātā, ka katrā pīlārā ir 
specifiski sensitīvi jautājumi; 

i) sarunas par tirgus pieejamību un 
regulatīvo sadarbību apvienot ar vērienīgu 
noteikumu un principu noteikšanu 
ilgtspējīgas attīstības, enerăētikas, 
farmaceitisko izstrādājumu, MVU, 
ieguldījumu un intelektuālā īpašuma, kā arī 
citās jomās, paturot prātā, ka katrā pīlārā ir 
specifiski sensitīvi jautājumi; 

Or. en 


