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Grozījums Nr. 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
mainījusi Eiropas ekonomikas pamatus 
gan attiecībā uz publiskajām finansēm, 
gan privātā sektora spēju nodrošināt 
nodarbinātības iespējas un investēt 
resursus aktīvos vai inovācijās; tā ir arī 
izraisījusi kavēšanos gan ražošanā, gan 
tiesību aktos paredzēto obligāto 
pielāgojumu veikšanā; turklāt tā parādīja 
ES atkarību no atsevišķām stratēģiskām 
vērtības ķēdēm;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu papildu problēmas saistībā ar 
tagad vairāk nekā jebkad agrāk aktuālo 
vajadzību virzīt mūsu ekonomiku un 
rūpniecību uz noturīgāku un ilgtspējīgāku 
ceļu, kas atbilstu ES mērķiem vides un 
klimata jomā; atgādina, ka Eiropas 
Parlaments 2021. gada 12. maija 
rezolūcijā1a paziņoja, ka visi atveseļošanas 
pasākumi ir jāfinansē papildus 
pašreizējiem un turpmākajiem ES 
politikas virzieniem un ka tie nedrīkst 
ietekmēt mūsu ilgtermiņa prioritātes un 
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stratēģiskos mērķus;

__________________
1a Eiropas Parlamenta rezolūcija par 
jauno DFS, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_LV.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas 
Eiropā un globālā līmenī un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES, stiprināt dalībvalstu 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā un apsvērt 
mehānismus, kas nodrošinās Eiropas 
nozaru noturību un stratēģisko 
autonomiju, kā arī vienotā tirgus 
pienācīgu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija 
agrīnā stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. aicina Komisiju izskatīt, vai 
rūpniecības stratēģija ir jāpielāgo, ņemot 
vērā Covid-19 krīzi un tās smago ietekmi 
uz Eiropas ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas izaugsmi visā ES, 
novēršot nevienlīdzību starp pilsētām un 
lauku teritorijām, starp labi apmaksātām 
darbvietām un nabadzīgu strādājošo 
darbvietām, starp ziemeļiem un 
dienvidiem un starp austrumiem un 
rietumiem — iedzīvotāju un uzņēmumu 
labā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
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Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
Komisijas jaunos uzdevumus: proti, ka 
visās Savienības stratēģijās līdz 
2050. gadam galvenā loma būtu jāatvēl 
digitālajai un ekoloģiskajai pārejai; šajā 
kontekstā aicina Komisiju noteikt 
visaptverošu rūpniecības stratēģiju, kas 
garantētu arī Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas tautsaimniecības, 
pabeidzot vērtību ķēdes ražošanas 
nozarē, — ES ziemeļos, dienvidos, 
austrumos un rietumos — iedzīvotāju un 
uzņēmumu labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas; 
aicina Komisiju izstrādāt reālistiskas 
stratēģijas, lai atjaunotu ekonomikas 
izaugsmi visā ES un tādējādi stiprinātu 
visas tautsaimniecības — iedzīvotāju un 
uzņēmumu labā; uzsver, ka zaļais kurss 
šim nolūkam ir nepiemērota pieeja, ko 
nevar atļauties;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. tāpēc sagaida, ka rūpniecības 
stratēģija, kas sagatavota pirms vīrusa 
uzliesmojuma un publicēta, kad pandēmija 
Eiropā bija agrīnā stadijā, būs būtiski 
jāpārskata, lai atspoguļotu pamatprincipu 
izmaiņas un U. fon der Leienas Komisijas 
jauno uzdevumu: atjaunot ekonomikas 
izaugsmi visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas 
sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un 
publicēta, kad pandēmija Eiropā bija agrīnā 
stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai 
atspoguļotu pamatprincipu izmaiņas un 
U. fon der Leienas Komisijas jauno 
uzdevumu: atjaunot ekonomikas izaugsmi 
visā ES un stiprināt visas 
tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — 
iedzīvotāju un uzņēmumu labā, un 
uzskata, ka šajā nolūkā ir vajadzīga 
kopēja Eiropas pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a stingri un īpaši uzsver, ka šāda 
pārskatīšana ir jāveic saskaņā ar izšķirošu 
politiskās pamatperspektīvas maiņu un ka 
tā nevar ietvert to, ka tiek saglabāti vai vēl 
jo vairāk pastiprināti iepriekšējie tiesību 
akti, piemēram, par nedalāmu vienoto 
tirgu vai globālu brīvo tirdzniecību, 
aizliedzot šķēršļus pārrobežu plūsmām un 
atverot publisko iepirkumu; uzsver, ka šie 
mērķi būtībā ir pretrunā līdz šim 
izvirzītajiem mērķiem, proti, attīstīt 
vietējās ražošanas nozares, izmantojot 
publisku vadīšanu un atbalstu, vai 
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veicināt Eiropas globālo līderu 
izvirzīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Komisijai ir jārīkojas, 
lai novērstu vienotā tirgus traucējumus, 
kas ietekmēja nozares visā Eiropas 
Savienībā un ko izraisīja dalībvalstu 
veiktie pasākumi savu iedzīvotāju 
aizsardzībai; aicina Komisiju apsvērt, kā 
nodrošināt pilnībā funkcionējošu vienoto 
tirgu pat ārkārtas situācijās: šajā sakarā 
atzinīgi vērtē maksātspējas atbalsta 
instrumentus, ko Komisija iesniedza kā 
daļu no nākamās paaudzes ES pasākumu 
paketes, kuras mērķis ir novērst krīzes 
izraisītos tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ES rūpniecības politikai 
ir jānodrošina instrumenti ar mērķi 
pilnībā atjaunot vienoto tirgu līdz tādai 
pakāpei, kā tas darbojās pirms Covid-19, 
likvidējot atlikušos nepamatotos šķēršļus, 
tostarp pakalpojumu jomā, un nodrošinot 
vienotā tirgus noteikumu efektīvu un 
taisnīgu īstenošanu, piemērošanu un 
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izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b turklāt uzsver, ka tādi principi kā 
brīva tirdzniecība, ekonomikas dalībnieku 
brīva pārvietošanās, ekonomikas 
liberālisms, plānošanas pārtraukšana, 
atteikšanās no protekcionisma un 
iekšzemes interešu saglabāšanas, 
ekonomiskās izaugsmes veicināšana un 
virzība uz zemākām cenām ir tieši tie, kas 
ir likuši Eiropas rūpniecībai likvidēties, 
lai gūtu peļņu, neņemot vērā dalībvalstu 
un iedzīvotāju nacionālās intereses; 
kritiski uzsver Komisijas politikas nozīmi 
šādu principu īstenošanā, neraugoties uz 
acīmredzamu, konsekventu un ilgstošu 
rūpniecisko, sociālo un politisko negatīvo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka ikvienai pārskatītai 
stratēģijai, lai tā būtu sekmīga, būtu 
jāatsakās no šiem principiem un 
jākoncentrējas uz ekonomikas 
novirzīšanu valstu un iedzīvotāju labā, 
ļaujot dalībvalstīm vadīt tādas rūpniecības 
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izveidi, kuras procesi un kapitāls atrodas 
to teritorijā, nodrošinot tām efektīvu 
kontroli pār kapitāla, preču, personu un 
pakalpojumu apriti, cenšoties panākt 
autonomiju un noturību visās jomās, 
aizsargājot Eiropas iedzīvotājus, 
uzņēmumus un ekonomiku no 
turpmākām krīzēm un veidojot ietekmīgus 
Eiropas dalībniekus globālajos procesos, 
lai nodrošinātu uz ārpusi vērstu, nevis uz 
iekšpusi vērstu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija, un novērtētu 
pārrobežu vērtību ķēžu traucējumus; 
uzskata, ka tas ir būtisks pierādījumu 
pamats, kuru Komisija varētu izmantot, lai 
sniegtu atjauninātus ieteikumus un noteiktu 
galvenos politikas virzienus, kas palīdzēs 
stiprināt ilgtermiņa kolektīvo atveseļošanos 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt zaļu un 
sociāli taisnīgu ilgtermiņa kolektīvo 
atveseļošanos vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi, lai izprastu Covid-19 pandēmijas 
izraisītās ietekmes īpatnības; uzskata, ka 
tas ir būtisks pierādījumu pamats, kuru 
Komisija varētu izmantot, lai sniegtu 
atjauninātus ieteikumus un noteiktu 
galvenos politikas virzienus, kas palīdzēs 
stiprināt ilgtermiņa kolektīvo atveseļošanos 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū, lai 
samazinātu atkarību no importa no 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

2. aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru 
analīzi par ES dalībvalstu ekonomiku, lai 
izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka tas ir 
būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija 
varētu izmantot, lai sniegtu atjauninātus 
ieteikumus un noteiktu galvenos politikas 
virzienus, kas palīdzēs stiprināt ilgtermiņa 
kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū; 
atzinīgi vērtē Komisijas noteiktās 
četrpadsmit saskanīgās rūpnieciskās 
ekosistēmas, kuru stratēģiskā neatkarība 
ir jānodrošina;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai 
un iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ilgtspējīgai un taisnīgai 
atveseļošanai, digitālajai un zaļajai 
pārejai, iedzīvotāju labklājībai un 
patērētāju tiesībām, kā arī uzņēmumu, 
tostarp MVU, mikrouzņēmumu un 
jaunuzņēmumu, vajadzībām, lai stiprinātu 
kopīgo apņemšanos palielināt vienotā 
tirgus noturību un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka Komisijas jaunajā 
rūpniecības stratēģijā prioritāte būtu 
jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām; uzsver, 
ka priekšnoteikums ekonomikas 
atveseļošanai ir ātra atgriešanās pie 
pilnībā funkcionējoša iekšējā tirgus, un 
uzsver kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu Eiropas uzņēmumu un 
iedzīvotāju labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un nozares un sniegt labumu 
un finansiālu atbalstu visām dalībvalstīm 
un to iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir videi nekaitīgai un sociāli 
taisnīgai ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem; aicina 
Komisiju paplašināt “proporcionalitātes 
testa” piemērošanu, lai nodrošinātu, ka 
visi centieni visos līmeņos atbalsta spēcīga 
vienotā tirgus izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz 
visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas 
jaunajā rūpniecības stratēģijā prioritāte 
būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un 
iedzīvotāju labklājībai un iespējām, lai 
stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot 
vienoto tirgu un sniegt labumu visām 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem; uzskata, 
ka pirms jebkura tiesību akta 
pieņemšanas vai prioritāšu izvirzīšanas 
būtu jāveic ietekmes novērtējums, jo īpaši 
attiecībā uz potenciālajām izmaksām un 
slogu Eiropas uzņēmumiem, un būtu 
jāievēro princips “viens pieņemts — viens 
atcelts”, ko priekšsēdētāja U. fon der 
Leiena ir apņēmusies īstenot, lai 
samazinātu birokrātiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka jaunajai rūpniecības 
stratēģijai būtu jāpaātrina pāreja uz 
zaļāku, inovatīvu, iekļaujošu un suverēnu 
Eiropu, jāuzlabo tās ekonomiskā un 
rūpnieciskā noturība un jādod jauns 
impulss vienotajam tirgum; stratēģija 
būtu jābalsta uz piegādes ķēžu 
diversifikāciju, izmantojot vērienīgu un 
līdzsvarotu brīvās tirdzniecības 
programmu, efektīvu savstarpīgumu 
publiskā iepirkuma jomā ar trešām 
valstīm, konkurences un valsts atbalsta 
noteikumu pielāgošanu, pastiprinātu 
ārvalstu investīciju izvērtēšanu 
stratēģiskās nozarēs un Eiropā izvietotu 
investīciju veicināšanu; uzsver saskaņotas 
pieejas nozīmi Eiropas nozaru, jo īpaši 
MVU, atbalstīšanā un nodarbinātības 
saglabāšanā Eiropā, lai saglabātu vienotā 
tirgus integritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju koncentrēties uz 
iekšējo produktivitāti, pamatojoties uz 
pētniecību un inovāciju Eiropā, lai 
izveidotu stratēģisku autonomiju un 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
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ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma, farmācijas un 
lauksaimniecības nozares, jo īpaši 
globālas krīzes laikā, saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos un 
nodrošinātu Eiropas patērētājus ar 
pirmās nepieciešamības precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a kontekstā ar jauno rūpniecības 
stratēģiju aicina Komisiju pārskatīt 
Šengenas nolīgumu par brīvu 
pārvietošanos, lai nodrošinātu vienotā 
tirgus pareizu darbību un garantētu visas 
pārvietošanās brīvības, piedāvājot 
vienādas iespējas visām dalībvalstīm, 
tostarp Rumānijai, Bulgārijai, Kiprai un 
Horvātijai, un tādējādi novēršot ES 
pilsoņu un ES ražojumu ilgās gaidīšanas 
stundas pie Šengenas robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāļauj mūsu rūpniecības nozarēm 
pāriet uz lielāku ilgtspēju un izturētspēju 
ar vispārējo mērķi līdz 2040. gadam 
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panākt klimatneitralitāti; aicina Komisiju 
izstrādāt ceļvedi ar nozarei izvirzītiem, 
izmērāmiem un saistošiem mērķiem un 
prasībām; uzsver, ka būtu jāizveido stabils 
uzraudzības mehānisms, kura pamatā 
būtu pārredzami snieguma rādītāji, lai 
novērtētu progresu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir būtiski stiprināt 
vienotā tirgus Eiropas rūpniecisko 
ekosistēmu izturētspēju un šajā nolūkā ir 
nepieciešams vērienīgs tiesiskais 
regulējums, tostarp attiecībā uz 
konkurenci, valsts atbalsta noteikumu 
pārskatīšanu un digitālās pārveides 
veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka jaunajai rūpniecības 
stratēģijai ir jānodrošina vērtības ķēžu 
izveides pabeigšana atsevišķās nozarēs, lai 
jaunas krīzes gadījumā vairs nebūtu 
vērojama atkarība no importa no trešām 
valstīm un lai palielinātu ekonomikas 
konkurētspēju;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka jaunajā rūpniecības 
stratēģijā saskaņā ar jauno zaļo kursu 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ekoloģisko nozaru izveidei un attīstībai, 
tām nozarēm, kas ļauj veikt un veicina 
oglekļa dioksīda un citu toksisko gāzu 
samazināšanu, un vienotā tirgus izveidei 
visiem jaunajiem ekoloģiskajiem 
produktiem, ko var paveikt tikai ar 
saskaņotiem tiesību aktiem un kopīgiem 
standartiem ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
identificējusi 14 ekosistēmas un izvirzījusi 
iekļaujošu pieeju apvienot visus nozares 
dalībniekus; pauž stingru pārliecību, ka 
rūpniecības stratēģija Eiropai kopā ar 
citām politikas jomām, piemēram, 
konkurences politiku un tirdzniecības 
politiku, veicinās Eiropas suverenitāti un 
stratēģisko autonomiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka ES ekonomikas un 
sabiedrības pārveide, kas nepieciešama, 
lai pilnībā sasniegtu zaļā kursa mērķus, 
būs ilgs un dārgs process, kas būs 
jāfinansē spēcīgai un plaukstošai 
rūpniecībai, kura vēlas sniegt savu 
devumu šajā pārejā; tādēļ mudina 
Komisiju uzturēt aktīvu un atklātu 
dialogu ar visām rūpniecības nozarēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
nodrošinātu, ka pēkšņās izmaiņas, ko 
rada jaunie tiesību akti, neizraisītu 
negatīvu ietekmi uz vienoto tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā 
tirgus; uzsver, ka Komisijai, pārskatot 
prioritāšu kopumu, ir jāapsver, kā novērst 
šķēršļus pārrobežu pakalpojumu jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša preču un pakalpojumu 
vienotā tirgus; uzsver, ka Komisijai, 
pārskatot prioritāšu kopumu, ir jāapsver, kā 
padziļināt vienoto tirgu un novērst 
pastāvošos regulatīvos un neregulatīvos 
iekšējā tirgus šķēršļus, ko rada 
ierobežojoši un sarežģīti valstu noteikumi, 
ierobežotas administratīvās spējas un 
nepilnīga ES noteikumu transponēšana, 
kā arī to neatbilstoša izpilde; uzsver, cik 
svarīga ir elastīgāka un pārredzamāka 
iekšējā tirgus pārvaldība, veicot 
efektīvāku salīdzinošo izvērtēšanu, lai 
apzinātu un novērstu šķēršļus un 
neatbilstību, uzlabojot uzraudzības un 
izpildes instrumentus, piemēram, iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojumu, lai labāk 
atspoguļotu tirgus realitāti, un stiprinot 
SOLVIT tīklu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst 
nepamatotus šķēršļus pārrobežu 
pakalpojumu jomā, vienlaikus saglabājot 
augstus standartus patērētājiem un darba 
ņēmējiem, īpašu uzmanību pievēršot jo 
īpaši pārrobežu darba ņēmēju tiesību 
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stiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
atgādina par notiekošo rūpniecības 
“servitizācijas” procesu; uzsver, ka 
Komisijai, pārskatot prioritāšu kopumu, ir 
jāapsver, kā novērst šķēršļus pārrobežu 
pakalpojumu jomā, ņemot vērā tās labi 
dokumentēto potenciālu veicināt 
konkurētspēju un izaugsmi visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga ne tikai no labi 
funkcionējošām piegādes ķēdēm un preču 
brīvas aprites, bet arī no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša vienotā tirgus; uzsver, ka 
Komisijai, pārskatot prioritāšu kopumu, ir 
jāapsver, kā novērst šķēršļus pārrobežu 
pakalpojumu jomā, tostarp šķēršļus 
pārrobežu nodarbinātība;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša vienotā tirgus; uzsver, ka 
Komisijai, pārskatot prioritāšu kopumu, ir 
jāapsver, kā novērst šķēršļus pārrobežu 
pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā;

4. uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša pakalpojumu vienotā tirgus; 
uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu 
kopumu, ir jāapsver, kā novērst šķēršļus 
pārrobežu pakalpojumu jomā, un 
vienlaikus jāapsver, kā stiprināt 
patērētāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka tradicionālo nozaru 
digitalizācija ietekmē piegādes ķēdes un 
ražošanas un pakalpojumu modeļus, kas 
varētu radīt darbvietas jaunās nozarēs, bet 
varētu arī izjaukt pašreizējās darbvietas 
un radīt nedrošus darba apstākļus, jo 
arvien vairāk uzdevumu, ko tradicionāli 
veic cilvēki, tiek veikti vai nu automatizēti, 
vai arī pārvietoti uz ārzemēm, vai notiek 
abi šie procesi; aicina Komisiju ieviest 
sociālā atbalsta pasākumus, lai sniegtu 
labumu visai sabiedrībai, aizsargātu 
darba ņēmēju tiesības un viņu sociālā 
nodrošinājuma pabalstus un nepieļautu 
digitālo ekspluatāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Dita Charanzová

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

4.a uzskata, ka svarīgas rūpniecības 
nozares būtu jāatbalsta ar mērķtiecīgām 
stratēģijām un darbībām; uzsver 
nepieciešamību saglabāt Eiropas vadošo 
lomu autobūves nozarē un prasa 
Komisijai izstrādāt plānu autobūves 
nozares darbības atsākšanai; aicina 
Komisiju un dalībvalstis kopīgi strādāt pie 
transportlīdzekļu atpirkšanas un 
nomaiņas shēmām un jebkādiem 
turpmākiem pasākumiem patērētāju 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

5. uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropa 
kļūtu par globālu ilgtspējas paraugu, un 
ka tam ir jābūt Eiropas rūpniecības 
attīstības uzmanības centrā; šajā sakarībā 
atgādina par Eiropadomes 2019. gada 
12. decembra secinājumiem, kuros 
uzsvērts, ka ir jāizveido satvars darbībām, 
no kurām labumu gūst visas dalībvalstis; 
uzsver, ka pārskatītajai rūpniecības 
stratēģijai ir jārada sociāli ekoloģisks 
progress un papildus nevajadzīga patēriņa 
samazināšanas veicināšanai ir vajadzīga 
pilnīga aprites ekonomika, lai līdz 2050. 
gadam panāktu klimatneitralitāti, 
stiprinātu mūsu ekonomikas 
konkurētspēju, kā arī saglabātu mūsu 
dabisko vidi; uzsver, ka Eiropas aprites 
ekonomikas modelis var būt noderīgs tikai 
tad, ja mums ir kopējs tirgus primāro un 
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otrreizējo izejvielu atkārtotai 
izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

5. uzsver, ka veiksmīgai digitālajai 
un zaļajai pārejai, kā arī Eiropas 
konkurētspējai pasaules mērogā ir 
nepieciešama lielāka uzticēšanās starp 
dalībvalstīm un spēcīgas politiskās 
ambīcijas rūpniecības stratēģijas izstrādē 
un īstenošanā; uzsver ilgtspējas nozīmi, jo 
tā ir svarīgākais faktors Eiropas 
rūpniecības attīstības plānos; uzsver 
nepieciešamību attīstīt aprites ekonomiku 
un veicināt ilgtspējīgu ražošanu un 
patēriņu, samazinot ietekmi uz vidi un 
resursiem un vienlaikus stimulējot 
inovāciju; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; tādēļ uzsver, ka 
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Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

rūpniecības politikā ir jāiekļauj 
sociālekoloģiska pāreja dažādās 
ekonomikas nozarēs ar publisko 
plānošanu un publiskajām 
īpašumtiesībām; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina 
par Eiropadomes 2019. gada 
12. decembra secinājumiem, kuros 
uzsvērts, ka ir jāizveido satvars darbībām, 
no kurām labumu gūst visas dalībvalstis;

5. uzsver, cik svarīga ir piesardzīga 
un nesteidzīga ilgtspējas stratēģija, kurai 
ir centrāla nozīme Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos un kura neapdraud 
Eiropas rūpniecības un MVU 
konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 



AM\1207130LV.docx 29/65 PE652.522v02-00

LV

labumu gūst visas dalībvalstis; labumu gūst visas dalībvalstis, un 
jānodrošina, ka visi attiecīgie ES tiesību 
akti un politikas virzieni atbilst 
klimatneitralitātes mērķim un veicina tā 
sasniegšanu1a;

__________________

1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis;

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir 
svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības 
attīstības plānos; šajā sakarībā atgādina par 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem, kuros uzsvērts, ka ir 
jāizveido satvars darbībām, no kurām 
labumu gūst visas dalībvalstis, un jāietver 
atbilstīgi instrumenti, stimuli, atbalsts un 
investīcijas, lai nodrošinātu izmaksu ziņā 
efektīvu, taisnīgu, kā arī sociāli 
līdzsvarotu un taisnīgu pāreju; uzskata, 
ka šajā satvarā būtu jāņem vērā atšķirīgie 
valstu apstākļi attiecībā uz to izejas 
punktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies 
ar ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, 
kas ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu 
attīstības tempu, jo īpaši mazāk attīstītos 
ES reģionos, kur pārveidei ir nepieciešami 
daudz vērienīgāki pasākumi; stingri aicina 
Komisiju pārskatītajā rūpniecības stratēģijā 
pieņemt elastības un atbalsta modeli, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā;

6. uzsver, ka gan investīcijām 
ekonomikas atveseļošanā, gan jaunajai 
Eiropas rūpniecības stratēģijai būtu 
jāatbilst Eiropas zaļā kursa prasībām un 
nekaitēšanas principam; atzīst, ka 
turpmākajos gados publiskais un privātais 
sektors var saskārties ar ievērojamiem 
finanšu ierobežojumiem, kas ietekmēs to 
spēju atbalstīt investīciju programmu, jo 
īpaši attiecībā uz zaļā kursa mērķiem; pauž 
bažas par nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo 
īpaši mazāk attīstītos ES reģionos, kur 
pārveidei ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai 
nodrošinātu zaļā kursa mērķu prioritāti 
un lai neviens netiktu atstāts novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā 
kursa mērķiem; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā;

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, un 
šajā kontekstā uzsver, ka Komisijas 
“Eiropas atveseļošanas plānam”1a ir 
jābalstās uz zaļo kursu; šajā sakarā 
atgādina, ka pierādījumi liecina, ka videi 
draudzīgi projekti rada vairāk darbvietu, 
sniedz lielāku peļņu īstermiņā un rada 
lielākus ilgtermiņa izmaksu 
ietaupījumus1b; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
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pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā;

__________________

1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=LV 
1b Hepburn et al (2020): Vai Covid-19 
fiskālās atveseļošanas pasākumu kopumi 
paātrinās vai kavēs progresu klimata 
pārmaiņu jomā? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 54
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā 
kursa mērķiem; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā;

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem; 
pauž bažas par nevienlīdzīgu attīstības 
tempu, jo īpaši mazāk attīstītos ES 
reģionos; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā 
nodrošināt Eiropas saistības un Eiropas 
pieeju rūpniecības stratēģijai; 

Or. en

Grozījums Nr. 55
Arba Kokalari
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies 
ar ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, 
kas ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā 
kursa mērķiem; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā 
pieņemt elastības un atbalsta modeli, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā;

6. uzsver, ka rūpniecības stratēģija ir 
jāsaskaņo ar zaļā kursa mērķiem un ka 
investīcijas pētniecībā, inovācijā, 5G, 
digitālajās tehnoloģijās un tīrā enerģijā ir 
būtisks priekšnoteikums ekonomikas 
atveseļošanai un turpmākai 
konkurētspējai; turklāt pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu 
attīstības tempu, jo īpaši mazāk attīstītos 
ES reģionos, kur pārveidei ir 
nepieciešami daudz vērienīgāki pasākumi; 
stingri aicina Komisiju pārskatītajā 
rūpniecības stratēģijā pieņemt elastības un 
atbalsta modeli, lai neviens netiktu atstāts 
novārtā;

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
nesamērīgi augstajiem mērķiem; stingri 
aicina Komisiju pārskatītajā rūpniecības 
stratēģijā pieņemt elastības un atbalsta 
modeli, lai zaļais kurss tiktu atstāts 
novārtā;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu 
attīstības tempu, jo īpaši mazāk attīstītos 
ES reģionos, kur pārveidei ir nepieciešami 
daudz vērienīgāki pasākumi; stingri aicina 
Komisiju pārskatītajā rūpniecības stratēģijā 
pieņemt elastības un atbalsta modeli, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā;

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu 
attīstības tempu, jo īpaši mazāk attīstītos 
ES reģionos un tālākajos reģionos, kur 
pārveidei ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā un lai tiktu 
palielināta sociālā kohēzija;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies 
ar ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, 
kas ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā 
kursa mērķiem; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 

6. atzīst, ka turpmākajos gados lielākā 
daļa publiskā un privātā sektora saskarsies 
ar ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, 
taču uzskata arī, ka ES un dalībvalstīm ir 
jāievēro Eiropas zaļais kurss, lai padarītu 
ES ekonomiku ilgtspējīgu; pauž bažas par 
nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei 
joprojām ir nepieciešami vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
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netiktu atstāts novārtā; netiktu atstāts novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu, jo īpaši attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu 
attīstības tempu, jo īpaši mazāk attīstītos 
ES reģionos, kur pārveidei ir nepieciešami 
daudz vērienīgāki pasākumi; stingri aicina 
Komisiju pārskatītajā rūpniecības stratēģijā 
pieņemt elastības un atbalsta modeli, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā;

6. atzīst, ka turpmākajos gados 
publiskais un privātais sektors saskarsies ar 
ievērojamiem finanšu ierobežojumiem, kas 
ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju 
programmu un infrastruktūras attīstību, jo 
īpaši attiecībā uz zaļā kursa mērķiem; pauž 
bažas par nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo 
īpaši mazāk attīstītos ES reģionos, kur 
pārveidei ir nepieciešami daudz vērienīgāki 
pasākumi; stingri aicina Komisiju 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt 
elastības un atbalsta modeli, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju ierosināt 
atbilstošus risinājumus turpmākām 
nozaru izmaiņām, tostarp lai stiprinātu 
vienoto tirgu; uzsver, ka ir jāpievēršas 
iespējamai sabiedrības reakcijai, kā arī 
jāizstrādā koncepcijas un idejas, kas var 
palīdzēt risināt problēmas, piemēram, 
saistībā ar darbvietām, kuras izzudīs vai 
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kurās cilvēkus aizstās roboti, vai nodokļu 
aspektiem darbvietās, kurās cilvēkus 
aizstās roboti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka būtu jāsaglabā un 
jāattīsta Eiropas nozaru vadošā loma 
stratēģiskās nozarēs, jo īpaši tajās, kas 
izrādījās būtiskas Covid-19 pandēmijas 
laikā, piemēram, veselības un pārtikas 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka liela nozīme ir ES 
rūpniecības nozaru digitalizācijai; aicina 
Komisiju ieviest vienotu Eiropas digitālo 
un datu tirgu un veikt būtiskas investīcijas 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos tīklos 
(kas pieejami arī lauku apvidos), 
mākslīgajā intelektā, datu ekonomikā un 
viedajā un 3D ražošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata, ka ES būtu proporcionāli 
IKP jāinvestē pētniecībā un izstrādē 
vismaz tikpat daudz kā tās globālajiem 
konkurentiem, jo pašlaik lielākā daļa 
pētniecības un izstrādes investīciju ir 
koncentrētas ražošanas nozarē un saistībā 
ar nepieciešamā riska kapitāla trūkumu 
MVU pētniecībai un izstrādei ir arī 
ievērojams inovācijas spēju trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atzīst standartizācijas devumu 
Eiropas vienotajā tirgū un ekonomiskās, 
sociālās un vides labklājības uzlabošanā, 
tostarp attiecībā uz patērētāju un darba 
ņēmēju veselību un drošību; uzsver 
nepieciešamību izstrādāt, novērtēt un 
izmantot saskaņotus standartus, lai 
uzlabotu Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju, samazinātu izmaksas un 
uzlabotu drošumu, kā arī palielinātu 
ražošanas un inovatīvo efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. atkārtoti norāda, ka ir jāpabeidz 
ES pakalpojumu vienotā tirgus izveide un 
publiskā iepirkuma stratēģiska 
izmantošana, lai izveidotu inovatīvu un 
ilgtspējīgu produktu tirgu, palīdzot 
izveidot pareizo ekosistēmu inovatīviem 
un veiksmīgiem Eiropas uzņēmumiem, lai 
tie varētu augt atvērtā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā; uzsver, ka Eiropas 
publiskā iepirkuma kopējais tirgus 
piedāvā ievērojamas iespējas 
uzņēmumiem, kas atrodas gan ES, gan 
ārpus tās; tādēļ uzsver nepieciešamību 
atzīt savstarpīguma principu, jo īpaši 
gadījumos, kad Eiropas uzņēmumiem 
trešās valstīs tiek liegtas vienlīdzīgas 
iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā un aicina Komisiju 
turpināt darbu pie ES publiskā iepirkuma 
tiesību aktu pareizas īstenošanas, lai 
izveidotu labi funkcionējošu un saskaņotu 
vienoto tirgu visās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Antonius Manders

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā un norāda, ka ES un 
trešo valstu savstarpīguma principu 
ievērošanai un vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu nodrošināšanai starp ES un 
trešo valstu uzņēmumiem un to 
produktiem, piemēram, attiecībā uz valsts 
atbalstu, vides noteikumiem un bērnu 
darbu, vajadzētu būt priekšnoteikumam 
dalībai publiskā iepirkuma konkursos visā 
ES; uzsver arī nepieciešamību vēl vairāk 
vienkāršot publiskā iepirkuma procedūras 
gan ES uzņēmumiem, gan ES valdībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā, ļaujot pārvietot 
galvenās stratēģiskās nozares, piemēram, 
ar veselību saistītus produktus un 
lauksaimniecību, un veicinot īsākas un 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes; uzskata, ka 
tam vajadzētu būt ES ekonomikas 
atveseļošanas plāna centrā, par prioritāti 
nosakot un veicinot pieprasījumu pēc 
ekoinovatīvām un ilgtspējīgām precēm un 
pakalpojumiem; aicina Komisiju noteikt 
vides un sociālos kritērijus par obligātiem 
publiskajā iepirkumā, pilnībā saskaņojot 
tos ar jaunā zaļā kursa mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības 
tendenču veidošanā; uzsver, ka ir 
jānodrošina zaļā publiskā iepirkuma 
ieviešana, ieviešot obligātus zaļos 
kritērijus, lai mudinātu valdības 
iegādāties preces un pakalpojumus ar 
mazāku ietekmi uz vidi, kā arī ieviešot 
obligātus ziņošanas pienākumus 
Komisijai un dalībvalstīm attiecībā uz 
ilgtspējīgu publisko iepirkumu; uzsver 
potenciālos ieguvumus no instrumenta 
zaļo konkursu filtrēšanai, lai nodrošinātu 



PE652.522v02-00 40/65 AM\1207130LV.docx

LV

liela mēroga infrastruktūras projektu 
saderību ar Eiropas saistībām klimata 
jomā un novērstu “zaļo maldināšanu”; 
prasa nodrošināt efektīvu publiskā 
iepirkuma savstarpīgumu ar trešām 
valstīm, lai stiprinātu Eiropas autonomiju 
un suverenitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka publiskajos iepirkumos 
sociālie un ekoloģiskie kritēriji būtu 
jāpielīdzina ekonomiskajiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst lomu, kāda var būt 
publiskajām investīcijām ilgtspējīgas 
izaugsmes, darbvietu radīšanas un 
ekonomikas atveseļošanas atbalstīšanā, 
kā to ir apliecinājusi Covid-19 krīze;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo 
konkurenci vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
uzsver, ka valsts atbalsta noteikumos būtu 
jāparedz iespēja publiski un demokrātiski 
veikt valsts iejaukšanos ekonomikā, 
veicinot zaļu un sociāli taisnīgu 
atveseļošanos; kamēr tas vēl nav izdarīts, 
aicina Komisiju nodrošināt, ka valsts 
atbalstam apstiprinātās pagaidu shēmas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā nepalielina 
nevienlīdzību vienotajā tirgū un pilnībā 
ievēro patērētāju tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Antonius Manders

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo 
konkurenci vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu jāmodernizē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai tie būtu piemēroti gan Eiropas 
vienotajam tirgum, gan situācijai pasaules 
ekonomikā, ļaujot veidot “Eiropas 
čempionus”, kas spētu konkurēt un gūt 
panākumus pasaules mērogā, un atbalstot 
ES un tās dalībvalstis, lai saglabātu 
līderpozīcijas tehnoloģiju jomā, iegūtu 
digitālo un tehnoloģisko suverenitāti un 
bloķētu ES stratēģisko uzņēmumu 
naidīgu pārņemšanu, ko veic 
ārpussavienības valstis vai valstu atbalstīti 
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dalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci 
ES, lai nodrošinātu to piemērotību gan 
Eiropas tirgum, gan situācijai pasaules 
ekonomikā; kamēr tas vēl nav izdarīts, 
aicina Komisiju nodrošināt, ka valsts 
atbalstam apstiprinātās pagaidu shēmas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā nekropļo 
konkurenci vienotajā tirgū;

8. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
valsts atbalstam apstiprinātās pagaidu 
shēmas vidējā termiņā un ilgtermiņā 
nekropļo konkurenci vienotajā tirgū, kā arī 
aizsargā MVU, mikrouzņēmumu un 
jaunuzņēmumu intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum (nolūkā nepieļaut tā 
sadrumstalotību), gan situācijai pasaules 
ekonomikā; kamēr tas vēl nav izdarīts, 
aicina Komisiju nodrošināt, ka valsts 
atbalstam apstiprinātās pagaidu shēmas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā nekropļo 
konkurenci vienotajā tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū, bet tomēr ļauj dalībvalstīs 
efektīvi izmantot valsts atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū; uzsver, ka ir jānovērš arī 
konkurences izkropļojumi, lai novērstu 
ilgtermiņa sadrumstalotību un efektīvi 
aizsargātu patērētāju izvēli un 
pamattiesības;
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
vienotajā tirgū; aicina Komisiju noteikt 
kopējus minimālos standartus, lai 
precizētu prasības uzņēmumiem, kas 
saņem finansiālu atbalstu un kas atbilst 
VSP kritērijiem un nodokļu 
pārredzamībai, lai izvairītos no tā, ka 
atšķirīgi valstu kritēriji rada turpmākas 
neatbilstības;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē 
noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, 
lai nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas 
tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalstam 
apstiprinātās pagaidu shēmas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci 
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vienotajā tirgū; vienotajā tirgū; uzsver, ka šie līdzekļi ir 
jānovirza tiem projektiem un saņēmējiem, 
kas ievēro mūsu Līgumos paredzētās 
pamatvērtības, Parīzes nolīgumu, ES 
klimatneitralitātes un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus, un cīņai pret 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju1a; mudina Komisiju 
nodrošināt, ka valsts atbalsta vadlīnijas ir 
saderīgas ar šādiem nosacījumiem, un 
novērst to, ka dalībvalstu asimetriska 
ekonomiskā reakcija uz krīzi apdraud ES 
konverģences centienus un rada 
negodīgas priekšrocības vienotajā tirgū;
__________________
1a kā norādīts Eiropas Parlamenta 
rezolūcijā par jauno DFS, pašu resursiem 
un atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_LV.pdf 

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta 
nostāju attiecībā uz ES pašu resursu 
sistēmas reformu, tostarp tādu jaunu 
resursu ieviešanu, kas ir labāk saskaņoti 
ar galvenajām ES politikas prioritātēm un 
stimulē to īstenošanu, piemēram, saistībā 
ar zaļo kursu vai taisnīgu nodokļu 
sistēmu (t. i., kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, 
digitālo pakalpojumu aplikšanu ar 
nodokļiem, finanšu darījumu nodokli, 
ienākumiem no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, plastmasas 
ieguldījumu un oglekļa ievedkorekcijas 
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mehānismu); uzsver, ka atveseļošanas 
paketei kopā ar rūpniecības politiku būtu 
jāpalīdz sasniegt šo ilglaicīgo mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, ka Covid-19 pandēmijas 
laikā ir būtiski traucētas vairākas nozares, 
piemēram, pārtikas vai farmācijas nozare, 
un to piegādes ķēdes, liekot ražotājiem un 
pārstrādātājiem apzināt jaunus 
piegādātājus un atrast alternatīvus noieta 
tirgus; uzsver, ka, neieviešot 
protekcionisma pasākumus, pārskatītajai 
rūpniecības stratēģijai ir jāvirza 
nepieciešamās izmaiņas taisnīgā un 
ilgtspējīgā veidā, lai novērstu turpmāku 
piegādes ķēžu sabrukumu un ražošanas 
apturēšanu pārvietošanas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ar ES rūpniecības 
stratēģijas pārskatīšanu ir jāveicina MVU 
izveide un ienākšana vienotajā tirgū, un 
aicina izveidot stabilu, paredzamu un 
pienācīgi reglamentētu vidi, kurā tie 
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varētu veikt uzņēmējdarbību un saglabāt 
savu konkurētspēju un tirgus daļu, kā arī 
vispārējo izaugsmi, investīcijas un 
darbvietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju jaunajā 
rūpniecības stratēģijā integrēt 
mehānismus, kas ļauj izlīdzināt ES 
rūpniecības ilgtspējīgas ražošanas 
izmaksas, nodrošinot ES rūpniecības 
konkurētspēju globālajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta taisnīga tirdzniecība, 
stratēģiskā autonomija un jēgpilna 
ražošanas repatriācija, kā arī ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas reformā; aicina 
Komisiju precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs 
saistības, vienlaikus veicinot pasaules 
līderu parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju 
sīkāk precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm; uzstāj, ka šo 
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pasaules līderu vai tā dēvēto Eiropas 
čempionu veicināšana nekādā gadījumā 
nedrīkst kaitēt godīgai konkurencei 
vienotajā tirgū un nelabvēlīgi ietekmēt 
MVU un mazos jaunuzņēmumus, netieši 
kaitējot arī Eiropas patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju 
sīkāk precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un 
atbilstošu ES ekonomiskajām interesēm;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka jebkādas turpmākas 
konkurences un valsts atbalsta noteikumu 
pārskatīšanas mērķis ir veicināt 
konkurenci arī iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīva, taisnīga un 
ilgtspējīga tirdzniecība un ES apņemšanās 
sadarboties ar mūsu globālajiem 
partneriem; aicina Komisiju precizēt, kā tā 
plāno saglabāt šīs saistības, vienlaikus 
veicinot pasaules līderu parādīšanos 
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precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

Eiropā; aicina Komisiju sīkāk precizēt, 
kādos gadījumos tā uzskata autonomiju par 
nepieciešamu un atbilstošu ES 
ekonomiskajām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīva un taisnīga 
tirdzniecība un ES apņemšanās sadarboties 
ar mūsu globālajiem partneriem; aicina 
Komisiju precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs 
saistības, vienlaikus veicinot pasaules 
līderu parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju 
sīkāk precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju 

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
novērtēt, kuras rūpniecības nozares 
Eiropai ir būtiskas un ar stratēģisku 
nozīmi, lai šīs ekosistēmas un vērtības 
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sīkāk precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un 
atbilstošu ES ekonomiskajām interesēm;

ķēdes varētu stiprināt un padarīt 
noturīgākas, tādējādi padarot tās 
neatkarīgākas no dalībniekiem ārpus 
Eiropas;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm, pārvietojot 
ražošanu un rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
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autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm, un 
nepieļaut ES rūpniecības pārmērīgu 
atkarību no trešām valstīm attiecībā uz 
kritiski svarīgiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai 
būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES 
apņemšanās sadarboties ar mūsu 
globālajiem partneriem; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno saglabāt šīs saistības, 
vienlaikus veicinot pasaules līderu 
parādīšanos Eiropā; aicina Komisiju sīkāk 
precizēt, kādos gadījumos tā uzskata 
autonomiju par nepieciešamu un atbilstošu 
ES ekonomiskajām interesēm; uzsver, ka, 
lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, ES uztursuverenitāti un 
ilgtspējīgu praksi, ES ir jānodrošina, ka 
tādas sensitīvas un būtiskas nozares kā 
lauksaimniecība un zivsaimniecība 
sarunās par turpmākajiem tirdzniecības 
nolīgumiem netiek izmantotas kā 
kaulēšanās līdzeklis;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

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

9.a uzsver, ka lielās atšķirības trešo 
valstu produktu kontrolē un muitas 
procedūrās un sankciju politikā ES 
muitas savienības ievešanas punktos bieži 
vien rada ne tikai tirdzniecības plūsmas 
un piegādes ķēdes izkropļojumus, bet arī 
ievērojamu risku patērētāju veselībai un 
drošumam Eiropas vienotajā tirgū; uzstāj, 
ka Komisijai jānodrošina, lai muitas 
kontrolēs visā ES tiktu ievēroti vieni un tie 
paši standarti, izmantojot tiešu un vienotu 
muitas kontroles mehānismu sadarbībā ar 
dalībvalstīm un pilnībā ievērojot 
subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka muitas savienības 
digitalizācija un pastiprināta pārbaude 
pirms rūpniecības izejvielu nonākšanas 
iekšējā tirgū ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas standarti tiek 
ievēroti attiecībā uz visu importu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

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

9.b uzsver nepieciešamību stiprināt 
Eiropas rūpniecību, lai attīstītu jaunus 
tirgus klimatneitrālai aprites ekonomikai 
un pilnībā funkcionējošu otrreizējo 
izejvielu tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzlabotu sadarbību starp Eiropas 
iestādēm, dalībvalstīm, EIB, galvenajām 
rūpniecības un inovāciju jomas 
ieinteresētajām personām un MVU un 
veidotu jaunas partnerības stratēģiskās 
jomās, piemēram, Eiropas Akumulatoru 
aliansi (EBA), radot konkurētspējīgas 
ražošanas vērtības ķēdes Eiropā saskaņā 
ar zaļā kursa digitālajiem un vides 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un turklāt to ir nopietni 
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Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

ietekmējusi Covid-19 pandēmija; uzskata, 
ka pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts, 
transportlīdzekļu pieprasījuma 
stimulēšana kā daļa no vecāku modeļu 
aizvākšanas no autoceļiem visā ES, ne 
tikai dažās dalībvalstīs, un jebkādu 
šķēršļu novēršana inovācijām tirgū, 
atbloķējot jaunāko tehnoloģiju 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un 
reģistrāciju un investējot uz nākotni 
vērstās infrastruktūrās, piemēram, 
uzlādes un uzpildes stacijās.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp mērķtiecīgs finansiālais atbalsts 
ātrai un pilnīgai pārejai uz bezemisiju 
automobiļu ražošanu, un tai vajadzētu būt 
saistītai ar klimatam draudzīgām 
ražošanas procesa un produktu izstrādes 
reformām, kā arī jāpievērš uzmanība šo 
atbalsta pasākumu potenciāli kropļojošai 
ietekmei uz vienoto tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
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Sándor Rónai

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka daudzas nozares, 
tostarp autobūves, aviācijas, mašīnbūves, 
loģistikas, pārtikas, farmācijas un 
medicīnas ierīču nozari skar daudzas 
nākotnes ekonomikā gaidāmās pārmaiņas 
un tās ir nopietni ietekmējusi Covid-19 
pandēmija; uzskata, ka pārskatītajā 
rūpniecības stratēģijā būtu jāparedz īpaši 
pasākumi šīm nozarēm, tostarp 
neizbēgamas prasības attiecībā uz 
turpmāku ekoloģizāciju un ilgtspēju ar 
pienācīgiem finansiālajiem stimuliem.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts, un 
aicina Komisiju apsvērt iespēju atlikt to 
noteikumu īstenošanu, kuru termiņš bija 
2021. gada 1. janvāris.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
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Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai 
ekonomikas pamatnozarei, tostarp 
pienācīgs finansiālais atbalsts neatkarīgi 
no ražošanas virzības uz elektrodzinēju 
vai iekšdedzes dzinēju.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka daudzas nozares, kas 
ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas ekonomikai, 
piemēram, autobūves nozari, ir nopietni 
ietekmējusi Covid-19 pandēmija; uzskata, 
ka pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi šīm nozarēm, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts, kas 
neradīs negatīvu ietekmi uz vienotā tirgus 
ekonomikas konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts.

10. atgādina, ka autobūves nozari skar 
daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās 
pārmaiņas un to ir nopietni ietekmējusi 
Covid-19 pandēmija; uzskata, ka 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā būtu 
jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, 
tostarp pienācīgs finansiālais atbalsts un 
investīcijas elektrifikācijā un ilgtspējīgā 
tehnoloģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, cik svarīgi ir pasākumi un 
informācijas kanāli, lai palīdzētu maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem efektīvi digitalizēties un 
pāriet uz “rūpniecību 4.0”; aicina 
Komisiju un dalībvalstis piedāvāt 
jaunuzņēmumiem un MVU atbalstu, 
izmantojot papildu finanšu saistības 
Vienotā tirgus programmā un digitālās 
inovācijas centrus, lai izstrādātu, ieviestu 
un aizsargātu to produktus un tādējādi 
ļautu tiem pilnībā īstenot savu potenciālu 
attiecībā uz izaugsmi un darbvietām 
Eiropā; uzsver, ka jauno tehnoloģiju jomā 
liela nozīme ir koordinācijai ar citiem 
nozīmīgiem globālajiem dalībniekiem, lai 
izveidotu globāli saderīgu pieeju, kas 
ļautu Eiropas uzņēmumiem, tostarp 
MVU, brīvi paplašināties ne tikai Eiropas 
tirgos, bet arī globālajos tirgos;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atgādina, ka Covid-19 krīze ir 
smagi skārusi pārtikas nozari, liekot 
dažādām nozarēm un to darbiniekiem ātri 
pielāgoties piegādes ķēžu pārtraukumiem 
un jaunajām veselības prasībām, 
vienlaikus uzturot savu darbību un 
nodrošinot Eiropas iedzīvotājiem kritiski 
svarīgas pamatpreces; aicina Komisiju 
izskatīt iespējamos mehānismus 
pārskatītajā rūpniecības stratēģijā, lai 
stiprinātu Eiropas pārtikas rūpniecību kā 
pamatu ES pārtikas suverenitātes 
nodrošināšanai, nodrošinātu ražošanas 
turpināšanu un bezšķēršļu transportu visā 
vienotajā tirgū un garantētu nozares 
stabilitāti un globālo konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka jaunajai rūpniecības 
stratēģijai būtu jāatbalsta autobūves un 
mašīnbūves nozaru inovācija, kas palīdzēs 
nozarei sasniegt savus emisiju mērķus ar 
tīrākiem transportlīdzekļiem ar iekšdedzes 
un elektriskajiem dzinējiem un iekārtām 
ar ilgāku kalpošanas laiku un mazāku 
oglekļa pēdu; uzskata, ka šādi pasākumi 
var palielināt patērētāju uzticēšanos 
iekšējā tirgū iegādāto un ražoto produktu 
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kvalitātei un stiprināt mūsu ekonomikas 
virzību uz priekšu;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka Covid-19 krīze parādīja 
Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 
atkarību no trešām valstīm farmācijas un 
medicīnas ražošanas jomā; uzsver, ka 
ārkārtīgi svarīgi būs atbalstīt ES ražotājus 
un izgatavotājus zāļu jomā, lai veicinātu 
ekonomisko neatkarību no trešām valstīm, 
piemēram, Ķīnas, un garantētu Eiropas 
pašpietiekamību šajā svarīgajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzskata, ka pārskatītajai 
rūpniecības stratēģijai vajadzētu būt 
vērstai uz ES pašpietiekamības 
panākšanu attiecībā uz aizsargājoša 
medicīnas aprīkojuma ražošanu un 
aktīvām sastāvdaļām zāļu ražošanai, lai 
garantētu produktu pieejamību 
patērētājiem un izvairītos no vienotā 
tirgus vājināšanas un sadrumstalošanas, 
nosakot eksporta ierobežojumus starp 
dalībvalstīm.
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Or. en

Grozījums Nr. 109
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzskata, ka ES rūpniecības 
stratēģijai ir jābalstās uz enerģētiku, 
resursu efektivitāti un aprites ekonomikas 
pieeju, lai varētu veikt pāreju uz zaļām, 
ilgtspējīgām un noturīgām vērtības 
ķēdēm; turklāt uzsver, ka būtu jāstimulē 
inovācija tajās nozarēs un tehnoloģijās, 
kas ir būtiskas zaļai un ilgtspējīgai 
pārejai, veicot atbilstošas investīcijas 
pētniecībā un izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Antonius Manders

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, cik svarīga darba 
ņēmējiem, uzņēmumiem, valdībām un ES 
iestādēm ir mūžizglītība, lai mūsdienu 
problēmas varētu risināt ar jaunākajām 
zināšanām un prasmēm vislabākajā 
iespējamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho
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Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir jāizstrādā pārdomāta 
intelektuālā īpašuma politika, lai 
saglabātu un stiprinātu Eiropas 
rūpniecisko suverenitāti un konkurētspēju 
un veicinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus visā pasaulē, vienlaikus labāk 
apkarojot intelektuālā īpašuma zādzības.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Komisiju veicināt dzīvības 
zinātnes nozari, kas nodrošina Eiropas 
inovatīvo spēju uzturēt un attīstīt 
svarīgāko zāļu un medicīnas iekārtu 
ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka jaunām tehnoloģijām, 
piemēram, mākslīgajam intelektam (MI), 
lietu internetam (IoT) un robotikai, ir 
būtiska nozīme proporcionāli to 
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potenciālam veicināt rūpniecisko procesu 
un inovāciju attīstību, piedāvājot 
ieguvumus patērētājiem inovatīvu 
produktu un pakalpojumu veidā un 
nodrošinot uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu; uzsver, ka rūpniecības politikā 
būtu jāņem vērā Savienības tiesiskais 
regulējums patērētāju drošuma un 
atbildības jomā, savlaicīgi jāpielāgojas 
tehnoloģiju attīstībai un jānodrošina 
augsts patērētāju aizsardzības līmenis, 
uzticības radīšana jaunajām tehnoloģijām 
un juridiskā noteiktība uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver to, cik svarīga ir uz zinātni 
un inovāciju balstīta ilgtspējīgas 
izaugsmes programma, kas veicina 
ekonomikas atvērtību un inovācijām 
labvēlīgus tirgus; uzsver, ka tās pamatā 
vajadzētu būt holistiskai pieejai, kam 
vajadzīgs vērienīgs politikas pasākumu 
kopums ar augstāku investīciju līmeni 
(tostarp ārvalstu tiešajām investīcijām) 
pētniecībā un inovācijā un Eiropas 
rūpniecības atjaunošanā gan jaunās un 
daudzsološās nozarēs, gan nobriedušās 
nozarēs, piemēram, Eiropas 
zivsaimniecībā un agrorūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Rasmus Andresen
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Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b atzinīgi vērtē jauno rīcības plānu 
kritisko izejvielu jomā, kura mērķis ir 
ilgtspējīgā veidā stiprināt izšķiroši 
svarīgus tirgus tādās jomās kā e-
mobilitāte, akumulatori, atjaunojamie 
energoresursi, farmācija, aviokosmiskā 
joma, aizsardzība un digitālie lietojumi un 
kuru atbalsta ar aprites ekonomikas 
rīcības plāna īstenošanu, kas liecina par 
pareizas saiknes veidošanu starp 
resursiem un ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzskata, ka IPCEI projektiem ir 
būtiska nozīme dažādu iekšējā tirgus 
dimensiju stiprināšanā, ņemot vērā to 
ievērojamo apjomu un finansējuma 
izmantošanu; atbalsta kohēzijas politikas 
līdzekļu izmantošanu, lai uzlabotu 
pašreizējo un turpmāko projektu 
īstenošanu, ņemot vērā iespējas, ko tie 
sniedz Eiropas MVU attīstības 
atbalstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

10.c mudina veidot un attīstīt mazus 
uzņēmumus un jaunuzņēmumus 
digitālajā un tehnoloģiju jomā un tādējādi 
veicināt inovāciju Eiropā, izmantojot to 
vajadzībām un iespējām pielāgotas 
iniciatīvas un finansēšanas programmas, 
vienlaikus novēršot šķēršļus to attīstībai, 
pastiprinot centienus vērsties pret tirgū 
esošajiem kvazimonopoliem, tostarp 
ieviešot digitālo nodokli, un piemērojot 
pretmonopola noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c aicina Komisiju turpināt uzlabot 
pasākumus, lai novērstu nelīdzsvarotību 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdē, kur 
negodīga tirdzniecības prakse apdraud 
dažus no tās posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 
rūpniecības politiku, kas risina daudzu 
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ES reģionu demogrāfiskās problēmas, 
veicinot tādas nozares, kas stimulē vietējo 
reģionālo nodarbinātību un piesaista 
jaunu darba ņēmēju paaudzi.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d atzinīgi vērtē Digitālo 
pakalpojumu aktu, bet uzsver, ka jaunais 
Digitālo pakalpojumu akts piedāvā 
drošību tikai patērētājiem tiešsaistē; 
aicina izstrādāt skaidrus noteikumus, lai 
apkarotu ļaunprātīgu praksi un 
aizsargātu patērētājus visās mijiedarbības 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Rasmus Andresen

Atzinuma projekts
10.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.e aicina digitālajā pārejā paredzēt 
skaidrus zaļos nosacījumus, jo īpaši 
ņemot vērā īpašos resursus un ar to 
saistīto enerģijas patēriņu.

Or. en


