
AM\1198582LV.docx PE647.121v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2020/2021(INI)

5.6.2020

GROZĪJUMI Nr.
1-69
Atzinuma projekts
Pascal Canfin
(PE647.120v01-00)

Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu
(2020/2021(INI))



PE647.121v01-00 2/41 AM\1198582LV.docx

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1198582LV.docx 3/41 PE647.121v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Mick Wallace

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā pusi no kopējā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma un 
vairāk nekā 90 % no bioloģiskās 
daudzveidības zuduma rada resursu 
ieguve un pārstrāde; tā kā ES resursu 
ziņā ir ļoti atkarīga no valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, tā kā tie būtiski veicina 
ES resursu un oglekļa pēdu un tā kā nedz 
šīs saistītās emisijas, nedz to ietekme uz 
vidi nav iekļauta valstu emisiju pārskatos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti) un, balstoties uz ES 
regulatīvās kontroles padomes līdzšinējo 
pieredzi, izveidot neatkarīgu zaļās 
atveseļošanas kontroles padomi, kuras 
uzdevums būtu izvērtēt gan ES, gan 
dalībvalstu zaļās atveseļošanas plānu 
atbilstību, sniegt ieguldījumu pusgada 
procesā un publiskot reāllaika ieteikumus, 
lai atbalstītu demokrātiskos procesus un 
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parlamentāro kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā 
atbalsta shēmās iekļaut ES 
pamatnostādnes dalībvalstīm par to, kā 
izstrādāt investīciju plānus tā, lai tie 
atbilstu Eiropas zaļajam kursam un Parīzes 
nolīgumam; uzsver, ka šādas 
pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

1. uzsver, ka ES jaunajam 
atveseļošanas plānam būtu jānodrošina, 
ka ekonomikas atveseļošanai paredzētie 
ES līdzekļi tiek izmantoti tikai tādā veidā, 
kas atbilst Savienības mērķiem klimata un 
vides jomā; aicina Komisiju arī izstrādāt 
ES pamatnostādnes dalībvalstīm par to, kā 
izstrādāt valstu investīciju plānus tā, lai tie 
atbilstu Eiropas zaļajam kursam, Parīzes 
nolīgumam un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem; uzsver, ka jaunajam 
atveseļošanas plānam un šādām 
pamatnostādnēm būtu jāļauj ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti un aprites ekonomiku), 
vienlaikus neatstājot nevienu novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
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plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; aicina 
Komisiju arī izstrādāt ES pamatnostādnes 
par zaļināšanas nosacījumiem attiecībā uz 
miljardiem EUR valsts atbalsta, ko 
saistībā ar Covid-19 krīzi paredzēts 
piešķirt lieliem uzņēmumiem; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai ar tiem tiktu atbalstīts 
Eiropas zaļais kurss un Parīzes nolīgums, 
ņemot vērā jebkādus ierobežojumus, kas 
saistīti ar ekonomikas krīzi pēc Covid-19 
pandēmijas; uzsver, ka šādas 
pamatnostādnes ļautu ES glābt savu 
ekonomiku, vienlaikus no redzeslauka 
nepazaudējot ilgtermiņa mērķi pāriet uz 
klimatneitralitāti;

Or. pl

Grozījums Nr. 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās ierosināt ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus; uzsver, ka šādas pamatnostādnes 
ļautu ES glābt un pārveidot savu 
ekonomiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes nolīgumam; uzsver, ka 
šādas pamatnostādnes ļautu ES glābt un 
pārveidot savu ekonomiku (proti, pārvarēt 
krīzi ES un paātrināt pāreju uz 
klimatneitralitāti);

1. aicina Komisiju savā ekonomikas 
atveseļošanas ceļvedī un finansiālā atbalsta 
shēmās iekļaut ES pamatnostādnes 
dalībvalstīm par to, kā izstrādāt investīciju 
plānus tā, lai tie atbilstu Eiropas Klimata 
aktam, Eiropas zaļajam kursam un Parīzes 
nolīgumam; uzsver, ka šādas 
pamatnostādnes ļautu ES pakāpeniski 
atteikties no oglekļa ekonomikas un veikt 
ekoloģisku pāreju uz jaunu bezoglekļa 
ekonomiku (proti, pārvarēt krīzi ES un 
paātrināt pāreju uz klimatneitralitāti);

Or. en

Grozījums Nr. 8
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

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

1.a aicina Komisiju turpināt Eiropas 
zaļā kursa iniciatīvas, tostarp darbības, 
kas noteiktas rīcības plānā pārejai uz 
aprites ekonomiku, lai turpinātu cīņu pret 
klimata pārmaiņām, bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un vides 
degradāciju; uzsver, ka ir svarīgi izrādīt 
pretestību jebkādiem priekšlikumiem 
atlikt stingrāku standartu ieviešanu vai 
jau noteikto pienākumu izpildi; uzskata, 
ka jebkurš šāds priekšlikums būtu 
jāizskata kritiski, ņemot vērā ne tikai 
attiecīgo uzņēmumu komerciālās 
intereses, bet arī plašākas sociālās 
intereses, lai sasniegtu pilnīgu 
nodarbinātību un sociālo progresu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka liela nozīme ir īsākām 
piegādes ķēdēm un atkarības no trešām 
valstīm mazināšanai tādās izšķiroši 
svarīgās nozarēs kā zāļu, enerģijas un 
pārtikas ražošana, tostarp, izmantojot zaļo 
un sociālo publisko iepirkumu un 
ierobežojot tādu produktu importu, kuri 
ražoti saskaņā ar zemiem darba un vides 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Pascal Canfin

Atzinuma projekts



PE647.121v01-00 8/41 AM\1198582LV.docx

LV

1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka gaidāmie tiesību aktu 
priekšlikumi, kuru mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgāku vienoto tirgu uzņēmumiem 
un patērētājiem, būtu pilnībā jāsaskaņo 
ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 
līmenim, kas zemāks par 1,5°C, un ka 
tiem nevajadzētu veicināt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka Savienība ir gan 
pasaules otrā lielākā ekonomiskā lielvara, 
gan pasaulē lielākā tirdzniecības lielvara; 
norāda, ka vienotais tirgus ir spēcīgs 
instruments, kas jāizmanto, lai izstrādātu 
ilgtspējīgus aprites produktus vai 
tehnoloģijas, kas kļūs par nākotnes 
standartu, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem 
par pieņemamu cenu iegādāties drošākus, 
veselīgākus un videi nekaitīgākus 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru

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

1.b uzsver, ka pāreja uz 
klimatneitralitāti vēlākais līdz 2050. 
gadam un pāreja uz patiesu aprites 
ekonomiku un ilgtspējīgu vienoto tirgu 
rada jaunas uzņēmējdarbības iespējas un 
darbvietas un līdz ar to var būtiski 
veicināt ilgtspējīgu ekonomikas 
atveseļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku un klimatneitralitāti vēlākais 
līdz 2050. gadam ir izšķiroši svarīgi, lai 
Komisija un dalībvalstis pienācīgi 
izvērtētu nodarbinātības vajadzības, 
tostarp izglītības un apmācības prasības, 
veicinātu ekonomikas attīstību un darītu 
visu iespējamo, lai panāktu taisnīgu 
pāreju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d aicina Komisiju un dalībvalstis 
šajā procesā iesaistīt visas sabiedrības 
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daļas un ieinteresētās personas, tostarp 
iedzīvotājus/patērētājus, patērētāju un 
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus, 
arodbiedrības un darba ņēmēju 
pārstāvjus, lai nodrošinātu tiem iespēju 
rīkoties nolūkā panākt ilgtspējīga vienotā 
tirgus izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. ar dziļām bažām atzīmē, ka ES 
patēriņš ir trīs planētu patēriņa līmenī, un 
atzinīgi vērtē to, ka Komisija to atzīst 
jaunajā rīcības plānā pārejai uz aprites 
ekonomiku; norāda, ka ar šī rīcības plāna 
palīdzību būtu jāgarantē gan ilgtspējīga 
ražošana, gan ilgtspējīgs patēriņš; šajā 
sakarā uzskata, ka būtu jāuzlabo resursu 
izmantošanas efektivitāte, palielinot 
vērtības ķēžu cirkularitāti un samazinot 
resursu patēriņu un atkritumu radīšanu; 
uzsver, ka būtu jāattīsta jauna ekonomika, 
kas ietvertu aprites pakalpojumus; uzsver 
nepieciešamību samazināt resursu 
vispārējo izmantojumu un šajā sakarā 
ieviest pasākumus ES resursu pēdas 
mazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
2. punkts



AM\1198582LV.docx 11/41 PE647.121v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu, šajā nolūkā pilnībā piemērojot 
Direktīvā 2008/98/EC noteiktos 
pasākumus, tostarp samazinot bīstamu 
vielu saturu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga vietējā ražošana, gan ilgtspējīgs 
vietējais patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka 
būtu jāuzlabo resursu izmantošanas 
efektivitāte, palielinot vērtības ķēžu 
cirkularitāti un samazinot resursu patēriņu 
un atkritumu radīšanu; uzsver, ka būtu 
jāattīsta jauna vietējiem apstākļiem 
raksturīga ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus, un ka tāpēc būtu jānoraida 
ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem saistīta 
ražošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāveicina aprites 
pakalpojumi un vietēji ražotu produktu 
izmantošana;

Or. pl

Grozījums Nr. 19
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti, 
samazinot resursu patēriņu, uzlabojot 
otrreizējo izejvielu izmantošanu un 
mazinot atkritumu radīšanu; uzsver, ka 
būtu jāattīsta jauna ekonomika, kas ietvertu 
aprites pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Radan Kanev

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti, 
samazinot vai optimizējot resursu patēriņu 
un mazinot atkritumu radīšanu; uzsver, ka 
būtu jāattīsta jauna ekonomika, kas ietvertu 
aprites pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un atkritumu 
radīšanu; uzsver, ka būtu jāattīsta jauna 
ekonomika, kas ietvertu aprites 
pakalpojumus;

2. norāda, ka būtu jāveicina gan 
ilgtspējīga ražošana, gan ilgtspējīgs 
patēriņš; šajā sakarā uzskata, ka būtu 
jāuzlabo resursu izmantošanas efektivitāte, 
palielinot vērtības ķēžu cirkularitāti un 
samazinot resursu patēriņu un līdz 
minumam samazinot atkritumu radīšanu; 
uzsver, ka būtu jāattīsta jauna ekonomika, 
kas ietvertu aprites pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzstāj — lai panāktu patiesu 
aprites ekonomiku, atkritumu 
apsaimniekošanas politikai jābūt balstītai 
uz atkritumu samazināšanu, atkārtotu 
izmantošanu un reciklēšanu, izslēdzot no 
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aprites cikla gan atkritumu dedzināšanu 
ar enerģijas atgūšanu vai bez tās 
(incineratori, cementa rūpnīcas, 
rūpniecības uzņēmumi), gan to izgāšanu 
(gan Eiropas Savienībā, gan citur 
pasaulē); uzskata, ka prioritāte būtu 
jāpiešķir plastmasas ražošanas 
samazināšanai un atkārtotas 
izmantošanas un atkritumu radīšanas 
mazināšanas veicināšanas pasākumu 
iekļaušanai, atkritumu selektīvās 
savākšanas uzlabošanai, iepakojuma 
nodošanas sistēmu ieviešanai un visu 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
lopkopības atkritumu apsaimniekošanas 
plānu izstrādei, kas garantētu to atkārtotu 
izmantošanu un materiālu un enerģijas 
atgūšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis investēt 
sistemātiskākā tādu ražošanas procesu 
plānošanā, kurā viena procesa un 
ražošanas plūsmas atkritumus var efektīvi 
izmantot kā resursus citā ražošanas 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)



AM\1198582LV.docx 15/41 PE647.121v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka pastāv labas iespējas 
palielināt vienotā tirgus ilgtspēju modeļos 
“produkts kā pakalpojums”, kas būtu 
jāturpina pilnveidot;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ES kā ļoti globalizētas 
ekonomikas daļa nevar kļūt par izolētu 
ilgtspējīgu tirgu, ja tā ārpus savām 
robežām izraisa vai veicina praksi, kas 
nav ilgtspējīga; lai nodrošinātu tādus 
pašus ilgtspējas standartus un apriti, 
prasa Komisijai ieviest pārveidojošus 
pasākumus attiecībā uz to produktu, 
resursu un pakalpojumu ilgtspēju, kuri 
tiek eksportēti ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina visus uzņēmumus un 
organizācijas reģistrēties EMAS sistēmā, 
lai uzlabotu savu sniegumu vides jomā; ar 
nepacietību gaida drīzumā ieplānoto 
Direktīvas par nefinanšu informācijas 
atklāšanu pārskatīšanu, kuras rezultātā 
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būtu ievērojami jāuzlabojas informācijas 
par uzņēmumu sniegumu vides jomā 
pieejamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b prasa paplašināt Ekodizaina 
direktīvas darbības jomu, lai nodrošinātu, 
ka visi ES tirgū laistie produkti un 
iepakojums ir modernizējami, atkārtoti 
lietojami, remontējami un, visbeidzot, 
reciklējami visaugstākajā līmenī tā, lai 
nemazinātos materiālu vērtība; minētajam 
būtu jābalstās uz paplašinātu ražotāja 
atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka, pamatojoties uz 
pienācīgu pārbaudi, būtu jānosaka 
stingras prasības, lai nodrošinātu, ka 
Savienības tirgū netiek laisti produkti, kas 
izraisa vides degradāciju vai cilvēktiesību 
pārkāpumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d atzīst, ka ir svarīgi, lai mūsu 
rūpniecības nozaru vēstījums “no šūpuļa 
līdz kapam” mainītos uz “no šūpuļa līdz 
šūpulim” un lai visos piegādes ķēdes 
posmos tiktu stiprināta ilgtspēja, tādējādi 
nodrošinot vides un sociālo ilgtspēju 
galaproduktā, kā arī visu tā sastāvdaļu 
ražošanā un izejvielu ieguvē;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīgu produktu izvēle pēc iespējas 
drīzāk kļūtu par visu patērētāju 
automātisku izvēli, balstoties uz šādu 
produktu pievilcīgumu, pieejamību, 
tostarp cenas ziņā, un ilgtspēju; šajā 
sakarā ļoti atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu izstrādāt ilgtspējīgu produktu 
politikas satvaru, kas cita starpā stiprinās 
un paplašinās ekodizainu, lai uzlabotu 
produktu ilgtspēju, nosakot pirms to 
laišanas tirgū izpildāmas prasības; aicina 
Komisiju veicināt tādu ilgtspējīgu un 
drošu produktu izstrādi, ražošanu un 
mārketingu, kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami, nesatur bīstamas vielas 
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priekšrocības; un — pēc tam, kad tie ir kļuvuši par 
atkritumiem un ir sagatavoti atkārtotai 
izmantošanai vai reciklēšanai — ir 
piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus vai 
laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju arī atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles 
ekonomiskas priekšrocības;

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīgu produktu izvēle pēc iespējas 
drīzāk kļūtu par visu patērētāju 
automātisku izvēli, balstoties uz šādu 
produktu pievilcīgumu, pieejamību, 
tostarp cenas ziņā, un ilgtspēju; aicina 
Komisiju nodrošināt tādu produktu 
izstrādi, ražošanu un mārketingu, kuri ir 
piemēroti vairākkārtējai izmantošanai, 
izturīgi, viegli un par pieņemamu cenu 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, lai 
nodrošinātu visilgtspējīgāko produktu 
izvēles ekonomiskās priekšrocības; 
uzskata, ka ilgtspējīgs tirgus nevar 
pastāvēt gadījumos, kad ražošana atbilst 
ilgtspējas kritērijiem, taču attiecīgie 
produkti nevar iekļūt tirgū, jo to ražošana 
nav pietiekami ienesīga; uzstāj uz 
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nepieciešamību ar publiskā finansējuma 
palīdzību veicināt ilgtspējīgas izvēles 
iespējas, nodrošinot taisnīgas cenas 
patērētājiem un ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles 
ekonomiskas priekšrocības;

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi, lai 
patērētāji saņemtu skaidru un 
pārredzamu informāciju par viņu 
produktu ietekmi uz vidi; aicina Komisiju 
veicināt tādu produktu izstrādi, ražošanu 
un mārketingu, kuri ir piemēroti 
vairākkārtējai izmantošanai, tehniski 
izturīgi, viegli remontējami un — pēc tam, 
kad tie ir kļuvuši par atkritumiem un ir 
sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai 
reciklēšanai — ir piemēroti tam, lai tos 
darītu pieejamus vai laistu tirgū nolūkā 
atvieglot atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas pienācīgu īstenošanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīgu produktu izvēle pēc iespējas 
drīzāk kļūtu par visu patērētāju 
automātisku izvēli, balstoties uz šādu 
produktu pievilcīgumu, pieejamību un 
ilgtspēju; aicina Komisiju noteikt 
minimālās snieguma prasības un mērķus, 
tostarp paredzot minimālos periodus 
rezerves daļu nodrošināšanai atbilstoši 
produkta kategorijai un saprātīgu 
maksimālo piegāžu skaitu attiecībā uz 
tādu produktu dizainu, ražošanu un 
mārketingu, kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Radan Kanev

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīgu produktu izvēle pēc iespējas 
drīzāk kļūtu par visu patērētāju 
automātisku izvēli, balstoties uz šādu 
produktu pievilcīgumu un pieejamību; 
aicina Komisiju veicināt tādu produktu 
izstrādi, ražošanu un mārketingu, kuri ir 
piemēroti vairākkārtējai izmantošanai, 
tehniski izturīgi, viegli remontējami un — 
pēc tam, kad tie ir kļuvuši par atkritumiem 
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atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

un ir sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai 
reciklēšanai — ir piemēroti tam, lai tos 
darītu pieejamus vai laistu tirgū nolūkā 
atvieglot atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas pienācīgu īstenošanu; aicina 
Komisiju atbalstīt un izstrādāt ekonomikas 
instrumentus, kas nodrošina ilgtspējīgas 
izvēles ekonomiskas priekšrocības; uzsver, 
ka ir svarīgi atbalstīt MVU un ģimenes 
uzņēmumu iesaistīšanos šajā procesā, 
sniedzot stimulu vietējai amatniecībai un 
neatkarīgiem remontētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles 
ekonomiskas priekšrocības;

3. uzsver nepieciešamību veicināt 
ilgtspējīgu produktu izvēli — kas balstītos 
uz šādu produktu pievilcīgumu, 
pieejamību un ilgtspēju —, lai Eiropas 
Savienībā tā pēc iespējas drīzāk kļūtu 
aizvien pieejamāka visiem patērētājiem; 
aicina Komisiju veicināt tādu produktu 
izstrādi, ražošanu un mārketingu, kuri ir 
piemēroti vairākkārtējai izmantošanai, 
tehniski izturīgi, viegli remontējami un — 
pēc tam, kad tie ir kļuvuši par atkritumiem 
un ir sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai 
reciklēšanai — ir piemēroti tam, lai tos 
darītu pieejamus vai laistu tirgū nolūkā 
atvieglot atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas pienācīgu īstenošanu; uzsver, ka 
šādu pasākumu mērķim vajadzētu būt 
ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības modeļu 
veicināšanai, izveidojot skaidru regulatīvo 
vidi ar vērienīgiem mērķiem, taču neradot 
nevajadzīgu slogu, it īpaši MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā 
ilgtspējīga izvēle pēc iespējas drīzāk kļūtu 
par visiem patērētājiem pievilcīgu, 
pieejamu un ilgtspējīgu automātisku 
izvēli; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

3. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
Eiropas Savienības iedzīvotāju vidū tiktu 
popularizēta ilgtspējīgu produktu izvēle, 
balstoties uz šādu produktu pievilcīgumu, 
pieejamību, ilgtspēju un to ražošanu uz 
vietas; aicina Komisiju veicināt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, 
kuri ir piemēroti vairākkārtējai 
izmantošanai, tehniski izturīgi, viegli 
remontējami un — pēc tam, kad tie ir 
kļuvuši par atkritumiem un ir sagatavoti 
atkārtotai izmantošanai vai reciklēšanai — 
ir piemēroti tam, lai tos darītu pieejamus 
vai laistu tirgū nolūkā atvieglot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas pienācīgu 
īstenošanu; aicina Komisiju atbalstīt un 
izstrādāt ekonomikas instrumentus, kas 
nodrošina ilgtspējīgas izvēles ekonomiskas 
priekšrocības;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ilgāka produktu 
lietošanas laika priekšnoteikums ir tādu 
pasākumu pieņemšana, kuri aizliedz 
plānoto nolietošanos; aicina Komisiju 
izskatīt ziņojumus par to, ka tādi ražojumi 
kā viedtālruņi tiek apzināti izstrādāti tā, 
lai tiem būtu ļoti īss lietderīgās 
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izmantošanas laiks, un ierosināt 
pasākumus šīs parādības aizliegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Edina Tóth

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju Atkritumu 
pamatdirektīvā definētajai plastmasas 
atkritumu rašanās novēršanai vajadzētu 
būt pirmajai prioritātei;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar 
marķēšanas palīdzību, apgalvojumiem par 
vides saudzēšanu, paplašinātām 
juridiskajām garantijām un definīcijām, 
kā arī par pasākumiem, kas vērsti pret 
plānotu nolietošanos un zaļo tukšvārdību; 
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; 
uzsver, ka šādiem instrumentiem būtu 
jābalstās uz stabiliem vides kritērijiem, kas 

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp:
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patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

pieprasot uzlabotu informēšanu par 
produktu ar obligātas marķēšanas 
palīdzību, norādot produkta kalpošanas 
ilgumu un remontējamību (tostarp 
paredzamo lietošanas laiku un rezerves 
daļu pieejamību),
nosakot kalpošanas ilgumu un 
remontējamību par produkta galvenajām 
īpašībām saskaņā ar Direktīvām 
2011/83/ES un 2005/29/ES,
uzlabojot metodiku, lai pirms produkta 
laišanas tirgū pārbaudītu apgalvojumus 
par vides saudzēšanu,
paplašinot juridiskās garantijas, kas 
saskaņotas ar produktu kategorijas 
aplēsto kalpošanas laiku un definīcijām,
kā arī aizliedzot praksi, kuras mērķis ir 
apzināti samazināt produkta kalpošanas 
laiku, piemēram, projektēšanas stadijā 
izslēdzot remontēšanas iespēju vai 
paredzot lēnāku darbību pēc 
programmatūras atjaunināšanas (plānotā 
nolietošanās), un zaļo tukšvārdību, šajā 
nolūkā iekļaujot šādu praksi Direktīvas 
2005/29/ES I pielikumā;
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu par 
pieņemamu cenu, paredzot īpašus 
pasākumus, tādus kā:
pienākums pirkuma brīdī sniegt 
informāciju par rezerves daļu pieejamību 
un cenu, remontēšanai atvēlēto laiku 
pirkuma brīdī (rezerves daļu pieejamība 
un cena, sākot no pirkuma veikšanas 
dienas, remontēšanai atvēlētais laiks),
piedāvāt visiem remonta veicējiem, tostarp 
patērētājiem, nediskriminējošu piekļuvi 
informācijai par remontu un tehnisko 
apkopi,
veicināt standartizāciju ar mērķi atbalstīt 
rezerves daļu savstarpēju izmantojamību,
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ar mērķtiecīgu stimulu palīdzību prioritāti 
piešķirt remontam, nevis aizstāšanai,
ar finansiāliem stimuliem atbalstīt 
remontēšanas pakalpojumus;
uzsver, ka šādiem instrumentiem būtu 
jābalstās uz stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; 
uzsver, ka šādiem instrumentiem būtu 
jābalstās uz stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ilgtspējīgajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, garantijām saskaņā ar 
Direktīvu 2019/771, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret priekšlaicīgu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju veicināt preču remontēšanas 
iespējas ES iedzīvotājiem; uzsver, ka 
šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti; 
uzsver, ka šādiem jauniem pasākumiem 
vajadzētu būt samērīgiem, balstītiem uz 
ietekmes izvērtējumu un ka tajos būtu 
jāņem vērā attiecīgo ieinteresēto personu 
ieguldījums visā vērtības ķēdē, 
jāatspoguļo tas, cik svarīgi ir saglabāt 
Eiropas konkurētspēju, kā arī jāpatur 
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prātā Komisijas princips “viens 
pieņemts — viens atcelts”;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; 
uzsver, ka šādiem instrumentiem būtu 
jābalstās uz stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
stingriem pasākumiem, kas vērsti pret 
plānotu nolietošanos un zaļo tukšvārdību; 
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz remontēšanu bez kavēšanās; 
uzsver, ka visiem šādiem instrumentiem 
būtu jābalstās uz vienkāršas un skaidras 
informācijas sniegšanu un procesu 
nodrošināšanu patērētājiem, kā arī uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz klimatu un vidi, ņemot vērā to 
dzīves ciklu, vides pēdu, kalpošanas 
ilgumu un kvalitāti; tomēr uzsver, ka 
ilgtspējīga patēriņa veicināšana ir tikai 
viena monētas puse un ka pārejai uz 
cirkularitāti būtu jāsākas jau ražošanas 
un ekodizaina posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
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Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; uzsver, 
ka šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kuru mērķis ir izbeigt 
plānotu nolietošanos un zaļo tukšvārdību; 
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu un 
nodrošināt to, ka, pateicoties šīm tiesībām, 
viņu produkti var tikt saremontēti viegli 
un par pieņemamu cenu; uzsver, ka 
šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti; 
uzsver, ka pāreja uz aprites ekonomiku 
nevar būt patērētāju virzīta un ka tai 
jāpiemīt izteiktai regulatīvai dimensijai;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
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sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar 
marķēšanas palīdzību, apgalvojumiem par 
vides saudzēšanu, paplašinātām 
juridiskajām garantijām un definīcijām, kā 
arī par pasākumiem, kas vērsti pret 
plānotu nolietošanos un zaļo tukšvārdību; 
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; uzsver, 
ka šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar obligātas 
ekomarķēšanas palīdzību, apgalvojumiem 
par vides saudzēšanu, paplašinātām 
juridiskajām garantijām un definīcijām, kā 
arī par paplašinātu ražotāja atbildību un 
tiesībām, plānotas nolietošanās un zaļās 
tukšvārdības aizliegšanu un 
kriminalizēšanu un obligātām depozīta 
sistēmām, kas paredzētas atsevišķiem 
produktiem, piemēram, PET pudelēm; 
aicina Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu, tostarp 
brīvu piekļuvi informācijai; uzsver, ka 
šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; uzsver, 
ka šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt idejas 
pārdomām par šī mērķa sasniegšanai 
nepieciešamajiem instrumentiem, tostarp 
par uzlabotu informēšanu par produktiem 
ar marķēšanas palīdzību, ekoloģisko pēdu 
(no ražošanas vietas līdz galīgajai 
reciklēšanai), apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; uzsver, 
ka šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
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patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Edina Tóth

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, paplašinātām juridiskajām 
garantijām un definīcijām, kā arī par 
pasākumiem, kas vērsti pret plānotu 
nolietošanos un zaļo tukšvārdību; aicina 
Komisiju garantēt ES iedzīvotājiem 
tiesības uz viņu preču remontēšanu; uzsver, 
ka šādiem instrumentiem būtu jābalstās uz 
stabiliem vides kritērijiem, kas 
patērētājiem ļautu rūpīgi izvērtēt produktu 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu, 
vides pēdu, kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

4. uzsver, ka patērētājiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā piedalīties ekoloģiskajā 
pārejā; aicina Komisiju izstrādāt tiesību 
aktu priekšlikumus par šī mērķa 
sasniegšanai nepieciešamajiem 
instrumentiem, tostarp par uzlabotu 
informēšanu par produktiem ar marķēšanas 
palīdzību, apgalvojumiem par vides 
saudzēšanu, kā arī par pasākumiem, kas 
vērsti pret priekšlaicīgu nolietošanos un 
zaļo tukšvārdību; aicina Komisiju garantēt 
ES iedzīvotājiem tiesības uz viņu preču 
remontēšanu; uzsver, ka šādiem 
instrumentiem būtu jābalstās uz stabiliem 
vides kritērijiem, kas patērētājiem ļautu 
rūpīgi izvērtēt produktu ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā to dzīves ciklu, vides pēdu, 
kalpošanas ilgumu un kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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4.a uzsver, ka enerģijas tirgus ir viens 
no vismazāk ilgtspējīgajiem, ņemot vērā 
resursus, no kuriem iegūst enerģiju, ļoti 
traucēto tirgus darbību, tā organizāciju 
oligopola veidā un šādi iegūtas enerģijas 
augstās cenas; uzskata, ka būtu jāatzīst 
tiesības uz pieejamu, tostarp cenu ziņā, 
enerģiju, kas ir svarīga pamatprece; 
uzskata, ka būtu jāpieņem kopīga Eiropas 
enerģētiskās nabadzības definīcija; prasa 
izskaust šo nabadzību, no kuras cieš 
aptuveni 54 miljoni Eiropas iedzīvotāju;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, cik svarīgs ir labi 
funkcionējošs iekšējais tirgus atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, un uzsver 
nepieciešamību vēl vairāk uzlabot tirgus 
apstākļus atkritumu sūtījumiem, apstrādei 
un reciklēšanai; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt šādus uzlabojumus, 
tostarp ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai 
nodrošinātu labāku regulējuma 
saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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4.a aicina Komisiju arī pienācīgi 
risināt produktu divējādās kvalitātes 
problēmu un nodrošināt, ka cilvēkiem 
visās dalībvalstīs ir pieejami vienādas 
kvalitātes pārtikas produkti un citi 
produkti un ka viņiem ir vienlīdzīgas 
patērētāju tiesības, piemēram, tiesības uz 
produktu remontēšanu, neatkarīgi no tā, 
kurā dalībvalstī viņi dzīvo;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Edina Tóth

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju veicināt 
salīdzināmu un saskaņotu informēšanu 
par produktu, tostarp brīvprātīgu 
produkta marķēšanu — gan patērētājiem, 
gan uzņēmumiem —, balstoties uz 
ticamiem datiem un patērētāju uzvedības 
pētījumiem un pilnībā apspriežoties ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, vienlaikus izvairoties no 
pārmērīga sloga radīšanas MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Biljana Borzan

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa pieņemt ekodizaina prasības 
attiecībā uz plašu produktu klāstu, uzsver, 
ka ekodizaina prasībām jābūt obligātām, 
un aicina piemērot ekodizaina prasības ar 
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enerģiju nesaistītiem produktiem, kuriem 
ir būtiska ietekme uz vidi, piemēram, 
tekstilizstrādājumiem un mēbelēm;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa ieviest un izmantot obligātas 
depozīta sistēmas — piemēram, tādas, kas 
izveidotas pudelēm —, kuras ļauj saglabāt 
aptuveni vienādu materiālu kvalitātes 
līmeni no vienas lietošanas līdz 
nākamajai;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem paredzētai ilgtspējai piemīt 
ne tikai vides aspekts un ka tai arī ir 
jābalstās uz darbaspēku, iekļaujot 
iesaistīto darba ņēmēju darba apstākļus 
visā procesā — no pārstrādes, 
transportēšanas un pārdošanas līdz 
nonākšanai pie patērētāja; uzsver, ka 
ilgtspējīgam risinājumam jābūt tādam, ko 
piedāvā un/vai īsteno saskaņā ar 
visaugstākajiem darba standartiem un 
pilnībā ievērojot cilvēktiesības, dzimumu 
līdztiesību un nediskrimināciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ierosina izstrādāt skaidras 
pamatnostādnes un standartus attiecībā 
uz vides saudzēšanas apgalvojumiem un 
saistībām, kas praksē tiktu īstenoti ar 
ekomarķējuma palīdzību; ar nepacietību 
gaida plānoto tiesību akta priekšlikumu 
par vides saudzēšanas apgalvojumu 
pamatošanu; uzskata, ka, nodrošinot 
patērētājiem pārredzamību un 
norādījumus ar precīzas un 
pārskatatbildīgas informācijas un 
ekomarķējuma palīdzību, palielināsies 
patērētāju uzticēšanās produktiem un 
tirgiem un ka tas galu galā novedīs pie 
ilgtspējīga patēriņa;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju saskaņā ar 
Atkritumu pamatdirektīvu uzlabot satvaru 
attiecībā uz šķirotu atkritumu sūtījumiem 
ES teritorijā un ārpus tās, lai veicinātu 
dzīvotspējīgus ekonomiskos apstākļus ES 
reciklēšanas tirgos un nodrošinātu 
efektīvu vides aizsardzību gadījumos, kad 
atkritumi tiek sūtīti ārpus ES;
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka pārejā uz ilgtspējīgāku 
un uz apriti vairāk vērstu ekonomiku ir 
svarīgi iesaistīt privāto sektoru kā 
atbildīgu ieinteresēto personu; atzīmē, ka 
ilgtspējīga un uz apriti vērsta rūpnieciskā 
prakse ir izšķiroši svarīga, lai sasniegtu 
Eiropas zaļā kursa un Parīzes nolīguma 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b prasa pārskatīt Ekomarķējuma 
direktīvu, lai uzlabotu patērētāju 
informēšanu par rezerves daļu 
remontējamību un pieejamību, tostarp 
cenas ziņā, un “izdari pats” iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)



AM\1198582LV.docx 35/41 PE647.121v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atzīmē, ka privātajam atkritumu 
apsaimniekošanas sektoram ir izšķiroši 
svarīga loma aprites ekonomikas 
stiprināšanā, jo tā darbība veido 60 % no 
mājsaimniecības atkritumu tirgus un 
75 % no rūpniecisko un komerciālo 
atkritumu tirgus; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt investīcijas privātajā 
sektorā, kā arī šī sektora veiktās 
investīcijas, lai vēl vairāk stimulētu 
ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un 
atbalstītu pieprasījumu pēc reciklētiem 
materiāliem un tos saturošiem 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Edina Tóth

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju veicināt reciklēta 
satura izmantošanu, balstoties uz jau 
pastāvošām nozares un ieinteresēto 
personu iniciatīvām un veicinot jaunas 
šāda veida iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Edina Tóth

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e atzīmē Komisijas paziņojumu 
paplašināt Ekodizaina direktīvas darbības 
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jomu, attiecinot to ne tikai uz produktiem, 
kas saistīti ar enerģiju, un apsvērt iespēju 
noteikt vēl citus ilgtspējas principus; 
uzsver, ka priekšlikumam paplašināt 
ekodizaina satvaru vajadzētu balstīties uz 
rūpīgu ietekmes izvērtējumu, tam 
nevajadzētu radīt pārmērīgu 
administratīvo slogu MVU un tas būtu 
izstrādājams, pilnībā sadarbojoties ar 
nozares pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Edina Tóth

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f uzskata, ka Ekodizaina direktīva 
nodrošina būtisku potenciālu resursu 
izmantošanas efektivitātes uzlabošanai un 
ka šis potenciāls joprojām netiek pilnībā 
izmantots; aicina Komisiju prioritāti 
piešķirt tādu ar produktiem saistītu 
pasākumu īstenošanai un pārskatīšanai, 
kuriem piemīt vislielākais potenciāls gan 
primārās enerģijas ietaupījumu, gan 
aprites ekonomikas ziņā; prasa 
priekšizpētes pētījumos, kas saistīti ar 
ekodizaina pasākumu piemērošanas 
jomas paplašināšanu, tajā ietverot citas 
produktu kategorijas, veikt aprites 
ekonomikas potenciāla sistemātisku 
padziļinātu analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI, lai 
visos publiskā iepirkuma līgumos zaļā 
izvēles iespēja būtu automātiska izvēle, 
vadoties pēc principa “ievēro vai 
paskaidro” un paredzot, ka atkāpšanas no 
tā ir pieļaujama tikai tad, ja tiek sniegts 
pieņemams pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI un 
aicina to nākt klajā ar vērienīgu 
priekšlikumu, kas būtiski palielinātu zaļā 
publiskā iepirkuma izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jessica Polfjärd
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanāun to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. atzinīgi vērtē iespēju publiskā 
iepirkuma praksē ņemt vērā vides 
aspektus, lai paātrinātu pāreju uz 
ilgtspējīgāku un uz apriti vairāk vērstu 
ekonomiku; atzīmē publiskā iepirkuma 
lomu ES ekonomikas atveseļošanā; 
atgādina Komisijas apņemšanos nākt klajā 
ar turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
par zaļo publisko iepirkumu (ZPI).

Or. en

Grozījums Nr. 64
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI, kuri 
būtu saskaņoti ar Eiropas zaļā kursa 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz tādu ekonomiku 
uzlabošanā, kura būtu ilgtspējīgāka, 
vietējiem apstākļiem labāk pielāgota un 
vairāk vērsta uz apriti, un to, cik svarīgi ir 
veicināt ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgāku un uz 
apriti vairāk vērstu ekonomiku 
paātrināšanā un to, cik svarīgi ir veicināt 
ZPI izmantošanu ES ekonomikas 
atlabšanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

5. uzsver zaļā publiskā iepirkuma 
(ZPI) lomu pārejas uz ilgtspējīgu aprites 
ekonomiku paātrināšanā un to, cik svarīgi 
ir izmantot ZPI ES ekonomikas 
atveseļošanas laikā; atgādina Komisijas 
apņemšanos nākt klajā ar turpmākiem 
tiesību aktu priekšlikumiem par ZPI.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka ir jādažādo globālās 
vērtības ķēdes, izmantojot jaunos 
noteikumus par e-komerciju, noslēdzot 
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Vides preču nolīgumu, kam piemīt 
potenciāls stimulēt vides preču 
izmantošanu, un starptautiskā līmenī 
reformējot intelektuālā īpašuma tiesības 
ar mērķi uzlabot konkurētspēju un 
efektīvāk aizsargāt un atalgot radošo 
darbu un inovāciju, lai izveidotu patiesu 
ilgtspējīgu vienoto tirgu;
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5.b uzsver, ka visiem patērētājiem 
vajadzētu būt tiesībām uz drošiem 
produktiem, kas nav kaitīgi nedz videi, 
nedz cilvēka veselībai; prasa ātri un 
efektīvi pārtraukt un aizliegt bīstamu vielu 
izmantošanu vienotajā tirgū; uzsver, ka 
tas ir īpaši svarīgi tādu vielu gadījumā, 
kurām piemīt īpašības, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus; uzsver, ka ilgtspējīga 
vienotā tirgus attīstības pamatā jābūt 
netoksiskas aprites ekonomikas un tādas 
vides izveidei, kurā netiek izmantotas vai 
reciklētas bīstamas vielas;
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5.c uzskata, ka ir svarīgi palielināt 
sabiedrības informētību par patērētāju 
tiesībām un ilgtspējīga produktu un 
pakalpojumu patēriņa nozīmi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis to veicināt, 
izmantojot paraugprakses apmaiņas 
platformu, kurā būtu iesaistīti iedzīvotāji, 
publiskā un privātā sektora pārstāvji, 
pašvaldības, akadēmiskās aprindas, 
nevalstiskās un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un patērētāju organizācijas, 
nodrošinot visiem iedzīvotājiem viegli 
saprotamas un visaptverošas informācijas 
pieejamību.
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