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3.6.2015 A8-0175/43 

Grozījums Nr.  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

–1. punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 -1. uzskata, ka Amerikas Savienotās 
Valstis un Eiropas Savienība ir svarīgas 
stratēăiskas partneres; uzsver, ka 
transatlantiskā tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerība (TTIP) ir pēdējā 
laika nozīmīgākais ES un ASV projekts, 
kam būtu jāstimulē transatlantiskā 
partnerība kopumā, nevis tikai tās 
tirdzniecības aspekti; uzsver, ka tās 
veiksmīgai slēgšanai ir liela politiskā 
nozīme; 

(Ja šis grozījums tiks pieĦemts, tad zaudē 

spēku 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts, 

sākot no frāzes „uzsvērt, ka”.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Grozījums Nr.  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ia. tā kā lauksaimniecība ir svarīgs 
aspekts un jutīga TTIP nozare un 
sarunām jācenšas garantēt labāka 
piekĜuve ASV tirgum dažādās nozarēs, 
atrisinot ar tarifiem nesaistīto 
tirdzniecības šėēršĜu jautājumu un 
vienlaikus aizsargājot ES jutīgo nozaru 
intereses; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Grozījums Nr.  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts – (iii) daĜa 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(iii) kā skaidri norādīts sarunu mandātā, 
iekĜaut nolīgumā drošības klauzulu, lai to 
piemērotu gadījumā, kad, palielinoties 
noteiktu preču importa apjomam, tiek 
būtiski apdraudēta vietējā pārtikas 
produktu ražošanas nozare; 

(iii) kā skaidri norādīts sarunu mandātā, 
iekĜaut nolīgumā drošības klauzulu, lai to 
piemērotu gadījumā, kad, palielinoties 
noteiktu preču importa apjomam, tiek 
būtiski apdraudēta vietējā produktu 
ražošanas nozare, īpaši atsaucoties uz ES 
pārtikas ražošanas un energoietilpīgām 
nozarēm un nozarēm, kurās iespējama 
oglekĜa emisiju pārvirze, ėīmisko, izejvielu 
un tērauda rūpniecību; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Grozījums Nr.  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts – (ii) daĜa 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(ii) par mērėi noteikt visu nodevu tarifu 
likvidēšanu, vienlaikus Ħemot vērā to, ka 
abām pusēm ir zināms skaits sensitīvu 
lauksaimniecības un rūpniecības produktu, 
par kuru visaptverošu sarakstu ir jāvienojas 
jau sarunu procesa gaitā; atzīmē, ka šajā 
sakarībā labs atskaites punkts varētu būt 
visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības 
nolīgums, lai sensitīvākajiem produktiem 
paredzētu pārejas periodus un kvotas un 
dažos gadījumos tos izslēgtu; 

(ii) par mērėi noteikt visu nodevu tarifu 
likvidēšanu, vienlaikus Ħemot vērā to, ka 
abām pusēm ir zināms skaits sensitīvu 
lauksaimniecības un rūpniecības produktu, 
par kuru visaptverošu sarakstu ir jāvienojas 
jau sarunu procesa gaitā; paredzēt 
sensitīvākajiem produktiem atbilstošus 
pārejas periodus un kvotas un dažos 
gadījumos to izslēgšanu, Ħemot vērā to, ka 
daudzkārt šiem produktiem ES ir 
augstākas ražošanas izmaksas ES 
noteikumu dēĜ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Grozījums Nr.  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.d punkts – (vii) daĜa 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(vii) saglabāt mērėi atsevišėu nodaĜu veltīt 
enerăētikai, tostarp rūpniecības izejvielām; 
nodrošināt, ka sarunu gaitā abas puses 
izskata veidus, kā atvieglot enerăijas 
eksportu, lai ar TTIP tiktu atcelti jebkādi 
pastāvošie ierobežojumi vai šėēršĜi 
degvielas, tostarp sašėidrinātās dabasgāzes 
un jēlnaftas, eksportam starp abiem 
tirdzniecības partneriem ar mērėi radīt 
konkurētspējīgu, pārredzamu un 
nediskriminējošu enerăijas tirgu, tādējādi 
atbalstot enerăijas avotu dažādošanu, 
veicinot piegādes drošumu un izraisot 
enerăijas cenu pazemināšanos; uzsver, ka 
šajā enerăētikai veltītajā nodaĜā ir jāparedz 
skaidras garantijas tam, ka netiks 
apdraudēti ES vides standarti un ar klimatu 
saistīto pasākumu mērėi; Ħemot vērā G20 
valstu apĦemšanos pakāpeniski atteikties 
no fosilā kurināmā subsidēšanas, veicināt 
ES un ASV sadarbību, lai atceltu 
komercaviācijas nozarei piemērotos 
atbrīvojumus no degvielas nodokĜa 
maksāšanas; 

(vii) saglabāt atsevišėu nodaĜu enerăētikai, 
tostarp rūpniecības izejvielām; nodrošināt, 
ka ar TTIP tiktu atcelti jebkādi pastāvošie 
ierobežojumi vai šėēršĜi degvielas, tostarp 
sašėidrinātās dabasgāzes un jēlnaftas, 
eksportam starp abiem tirdzniecības 
partneriem ar mērėi radīt konkurētspējīgu, 
pārredzamu un nediskriminējošu enerăijas 
tirgu, tādējādi atbalstot enerăijas avotu 
dažādošanu, veicinot piegādes drošumu un 
izraisot enerăijas cenu pazemināšanos, 
uzsverot, ka šajā enerăētikai veltītajā 
nodaĜā ir jāparedz skaidras garantijas tam, 
ka netiks apdraudēti ES vides standarti un 
ar klimatu saistīto pasākumu mērėi; 
apsvērt iespēju samazināt tarifus 
energoietilpīgām precēm ar nosacījumu, 
ka tiek panākta enerăijas efektīva un 
brīva plūsma no ASV uz ES; Ħemot vērā 
G20 valstu apĦemšanos pakāpeniski 
atteikties no fosilā kurināmā subsidēšanas, 
veicināt ES un ASV sadarbību, lai atceltu 
komercaviācijas nozarei piemērotos 
atbrīvojumus no degvielas nodokĜa 
maksāšanas; 

Or. en 

 
 


