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Grozījums Nr. 1
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pasaules līmenī 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz 
noteikumiem balstītā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir ļoti svarīgi Eiropas 
uzņēmumiem, tostarp MVU, lai stimulētu 
izaugsmi, nodrošinātu stabilu un 
paredzamu vidi un saglabātu to 
konkurētspēju, kā arī lai Eiropas 
Savienībā garantētu esošās darbvietas un 
radītu jaunas, jo aizvien lielāks skaits 
darbvietu ir atkarīgas no globālajām 
vērtības ķēdēm;

1. uzsver, ka starptautiskā līmenī 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz 
noteikumiem balstītā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir ļoti svarīgi Eiropai, 
tostarp Eiropas uzņēmumiem, it īpaši 
MVU, kā arī Eiropas strādājošajiem un 
patērētājiem; tādēļ savstarpīguma 
politikai būtu jāpalīdz veicināt ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību, nodrošināt drošu un 
veselīgu vidi — saskaņā ar ES 
starptautiskajām saistībām —, turpināt 
konkurētspējas uzlabošanu, balstoties uz 
ilgtspēju, kā arī nodrošināt sociālo 
stabilitāti un pienācīgu darbvietu 
saglabāšanu un jaunu pienācīgu 
darbvietu radīšanu; šajā sakarā uzsver 
nepieciešamību palielināt pārredzamību, 
ilgtspēju un korporatīvo pārskatatbildību 
globālajās vērtības ķēdēs, lai veicinātu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
panākšanu un atvieglotu augšupēju 
konverģenci standartu jomā, un aicina ES 
noteikt tiesisko regulējumu obligātai 
uzticamības pārbaudei globālajās vērtības 
ķēdēs kā nepieciešamu soli minēto mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pasaules līmenī 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz 

1. uzsver, ka pasaules līmenī 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi uz 
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noteikumiem balstītā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir ļoti svarīgi Eiropas 
uzņēmumiem, tostarp MVU, lai stimulētu 
izaugsmi, nodrošinātu stabilu un 
paredzamu vidi un saglabātu to 
konkurētspēju, kā arī lai Eiropas Savienībā 
garantētu esošās darbvietas un radītu 
jaunas, jo aizvien lielāks skaits darbvietu ir 
atkarīgas no globālajām vērtības ķēdēm;

noteikumiem balstītā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, kas aizsargā valstu 
politisko telpu, ir ļoti svarīgi Eiropas 
uzņēmumiem, tostarp MVU, lai 
nodrošinātu stabilu un paredzamu vidi un 
saglabātu to konkurētspēju, lai Eiropas 
Savienībā un trešās valstīs garantētu 
esošās darbvietas un radītu jaunas, jo 
aizvien lielāks skaits darbvietu ir atkarīgas 
no globālajām vērtības ķēdēm, kā arī lai 
garantētu sociālās un ar vidi saistītās 
tiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka MVU ir būtiski svarīga 
nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo 
saskaņā ar aplēsēm to saražoto preču 
eksports ir 30 % no ES preču eksporta uz 
pārējām pasaules valstīm1; atgādina — lai 
palīdzētu MVU pārvarēt lielās grūtības 
iekļūt jaunos tirgos un lai ļautu tiem 
konkurēt, balstoties uz pašu nopelniem, ES 
tirdzniecības un konkurences politikai būtu 
jāveicina MVU labvēlīga tirdzniecības 
vide;

2. uzsver, ka MVU ir būtiski svarīga 
nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo 
saskaņā ar aplēsēm to saražoto preču 
eksports ir 30 % no ES preču eksporta uz 
pārējām pasaules valstīm1; atgādina — lai 
palīdzētu MVU pārvarēt lielās grūtības 
iekļūt jaunos tirgos un lai ļautu tiem 
konkurēt, balstoties uz pašu nopelniem, ES 
tirdzniecības un konkurences politikai būtu 
jāveicina MVU labvēlīga tirdzniecības 
vide; aicina Komisiju modernizēt ES 
MVU definīciju, it īpaši, iekļaujot tajā 
kvalitatīvus kritērijus, tādus kā saikne 
starp īpašumtiesībām, pārvaldību un 
kontroli;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka MVU ir būtiski svarīga 
nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo 
saskaņā ar aplēsēm to saražoto preču 
eksports ir 30 % no ES preču eksporta uz 
pārējām pasaules valstīm1; atgādina — lai 
palīdzētu MVU pārvarēt lielās grūtības 
iekļūt jaunos tirgos un lai ļautu tiem 
konkurēt, balstoties uz pašu nopelniem, 
ES tirdzniecības un konkurences politikai 
būtu jāveicina MVU labvēlīga 
tirdzniecības vide;

2. uzsver, ka MVU ir būtiski svarīga 
nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo 
saskaņā ar aplēsēm to saražoto preču 
eksports ir 30 % no ES preču eksporta uz 
pārējām pasaules valstīm1; uzskata, ka ES 
iekšējais tirgus pilnīgi noteikti joprojām ir 
vissvarīgākais tirgus MVU, ka ES ir 
nepieciešama videi nekaitīga rūpniecības 
politika un ekonomikas dažādošanas 
politika, ka starptautiskās tirdzniecības 
politika ir jāsaskaņo ar šīm politikām un 
ka tai ir jāatbalsta šī pāreja, tās laikā 
aizsargājot ekonomiku no nekontrolētas 
konkurences, it īpaši no tādu tirdzniecības 
partneru konkurences, kuri neievēro 
ekonomiskās un sociālās tiesības;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt savu rūpniecību 
Eiropas Savienībā; tādēļ aicina efektīvi 
novērst negodīgu tirdzniecības praksi, 
pilnībā izmantojot pieejamos instrumentus, 

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt ES rūpniecības 
centienus veicināt inovāciju un tainsīgu 
pāreju uz klimata ziņā neitrālu ES 
ekonomiku saskaņā ar Parīzē 
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izstrādājot jaunus efektīvus instrumentus 
un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un 
subsīdiju kropļojošo ietekmi uz iekšējo 
tirgu, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots 
ES finansējums; šajā kontekstā atzinīgi 
vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt 
ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes 
mehānismu un prasa atsākt diskusijas par 
ES starptautiskā iepirkuma instrumentu;

uzņemtajām saistībām un nospraustajiem 
mērķiem; atkārtoti prasa Komisijai un 
dalībvalstīm pieņemt pastiprinātus 
tirdzniecības aizsardzības instrumentus, 
lai apkarotu negodīgu tirdzniecības 
praksi, ņemot vērā arī sociālo un vides 
dempingu; tādēļ aicina efektīvi novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi, pilnībā 
izmantojot pieejamos instrumentus, 
izstrādājot jaunus efektīvus instrumentus 
un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un 
subsīdiju kropļojošo ietekmi uz iekšējo 
tirgu, tostarp saistībā ar paredzēto oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu; šajā 
kontekstā atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
stiprināt ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas 
pārbaudes mehānismu, tiklīdz būs 
apkopota pietiekama pieredze spēkā esošo 
tiesību aktu īstenošanā; prasa līdz 2020. 
gadam pabeigt diskusijas par ES 
starptautiskā iepirkuma instrumentu; prasa 
stiprināt antisubsidēšanas instrumentu, 
iekļaujot subsīdiju kontroles mehānismu; 
uzsver, ka ES konkurences politikai būtu 
jāatbilst klimatiskās neitralitātes mērķim 
un jāveicina tā sasniegšana, un aicina 
Komisiju novērst politikas pretrunas, 
reformējot valsts atbalsta pamatnostādnes 
attiecībā uz vides aizsardzību un 
enerģētiku, it īpaši attiecībā uz ietekmi uz 
klimatu, lai nepieļautu negodīgas 
konkurences priekšrocības trešo valstu 
uzņēmumu piekoptai praksei;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 

3. atkārtoti norāda, ka ES 
konkurences politikas mērķis ir veicināt 
godīgu konkurenci brīvā un dinamiskā 
iekšējā tirgū; atzīmē, ka ES iekšējā tirgū 
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turpinātu stiprināt savu rūpniecību 
Eiropas Savienībā; tādēļ aicina efektīvi 
novērst negodīgu tirdzniecības praksi, 
pilnībā izmantojot pieejamos 
instrumentus, izstrādājot jaunus efektīvus 
instrumentus un novēršot ārvalstu 
īpašumtiesību un subsīdiju kropļojošo 
ietekmi uz iekšējo tirgu, it īpaši 
gadījumos, kad ir izmantots ES 
finansējums; šajā kontekstā atzinīgi vērtē 
jaunās Komisijas ieceri stiprināt ārvalstu 
tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes 
mehānismu un prasa atsākt diskusijas par 
ES starptautiskā iepirkuma instrumentu;

darbojas arvien lielāks skaits ārējo 
dalībnieku, un uzsver nepieciešamību 
nodrošināt, ka ES konkurences noteikumi 
attiecas uz visiem dalībniekiem, kas 
darbojas ES iekšējā tirgū; aicina Komisiju 
aizsargāt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, izmantojot koordinētāku, 
uzstājīgāku un integrējošāku pieeju 
pašreizējiem instrumentiem, tostarp 
konkurences un iepirkuma politikai, kā 
arī tirdzniecības instrumentiem; aicina 
Komisiju arī apsvērt iespēju iekļaut valsts 
subsīdijas un valsts īpašumtiesības kā 
izslēgšanas kritērijus un/vai līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
ES publiskajā iepirkumā, kā arī iespēju 
piemērot ES konkurences politiku 
ekstrateritoriāli, lai novērstu ārvalstu 
īpašumtiesiskās dalības un subsīdiju 
kropļojošo ietekmi iekšējā tirgū; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē neseno Nīderlandes 
valdības priekšlikumu stiprināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
iekšējā tirgū; atzinīgi vērtē arī jaunās 
Komisijas ieceri stiprināt ārvalstu tiešo 
investīciju rūpīgas pārbaudes mehānismu 
un prasa atsākt diskusijas par ES 
starptautiskā iepirkuma instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt savu rūpniecību Eiropas 
Savienībā; tādēļ aicina efektīvi novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi, pilnībā 
izmantojot pieejamos instrumentus, 
izstrādājot jaunus efektīvus instrumentus 

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt savu rūpniecību Eiropas 
Savienībā; tādēļ aicina efektīvi novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi, pilnībā 
izmantojot pieejamos instrumentus, 
izstrādājot jaunas efektīvas politikas un 
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un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un 
subsīdiju kropļojošo ietekmi uz iekšējo 
tirgu, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots 
ES finansējums; šajā kontekstā atzinīgi 
vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt 
ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes 
mehānismu un prasa atsākt diskusijas par 
ES starptautiskā iepirkuma instrumentu;

instrumentus un novēršot ārvalstu 
īpašumtiesību un subsīdiju kropļojošo 
ietekmi uz iekšējo tirgu — it īpaši 
gadījumos, kad ir izmantots ES 
finansējums, — ar tāda jauna tiesību 
instrumenta palīdzību, kurš ļautu veikt 
atbilstošus pasākumus attiecībā uz šāda 
veida atbalstu saņemošiem 
ārpussavienības uzņēmumiem; šajā 
kontekstā atzinīgi vērtē jaunās Komisijas 
ieceri stiprināt ārvalstu tiešo investīciju 
rūpīgas pārbaudes mehānismu un prasa 
atsākt diskusijas par ES starptautiskā 
iepirkuma instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt savu rūpniecību Eiropas 
Savienībā; tādēļ aicina efektīvi novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi, pilnībā 
izmantojot pieejamos instrumentus, 
izstrādājot jaunus efektīvus instrumentus 
un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un 
subsīdiju kropļojošo ietekmi uz iekšējo 
tirgu, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots 
ES finansējums; šajā kontekstā atzinīgi 
vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt 
ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes 
mehānismu un prasa atsākt diskusijas par 
ES starptautiskā iepirkuma instrumentu;

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
konkurences politika veicina godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus tirdzniecības 
apstākļus ES un pasaules līmenī, lai 
turpinātu stiprināt savu rūpniecību Eiropas 
Savienībā; tādēļ aicina efektīvi novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi, pilnībā 
izmantojot pieejamos instrumentus, 
izstrādājot jaunus efektīvus instrumentus 
un novēršot ārvalstu īpašumtiesību un 
subsīdiju kropļojošo ietekmi uz iekšējo 
tirgu, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots 
ES finansējums; šajā kontekstā atzinīgi 
vērtē jaunās Komisijas ieceri stiprināt 
ārvalstu tiešo investīciju rūpīgas pārbaudes 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
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Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda uz nepieciešamību mazināt 
ilgstošo asimetriju starptautiskajos 
publiskā iepirkuma tirgos un aicina 
Komisiju īstenot lielākus centienus 
attiecībā uz ārvalstu tirgu atvēršanu ES 
uzņēmumiem, it īpaši MVU; atzinīgi vērtē 
atjaunotās diskusijas par ES 
Starptautiskā iepirkuma aktu (SIA) un 
prasa to pieņemt līdz 2020. gadam, lai 
nodrošinātu savstarpīgumu gadījumos, 
kad tirdzniecības partneri ierobežo 
piekļuvi savam iepirkuma tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt aicina Komisiju vai nu 
turpināt uzlabot globālo sadarbību 
konkurences jautājumos, vai arī 
nodrošināt godīgus konkurences apstākļus 
ar divpusēju tirdzniecības nolīgumu un 
starptautisku forumu palīdzību; pilnībā 
atbalsta Komisijas centienus saistībā ar 
notiekošo Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) reformu atjaunināt 
daudzpusējos noteikumus par subsīdijām 
vai nozaru iniciatīvām, lai starptautiskā 
līmenī pienācīgi risinātu ar subsīdijām 
saistītos jautājumus;

4. turklāt aicina Komisiju turpināt 
uzlabot globālo sadarbību konkurences 
jautājumos, lai starptautiskā līmenī 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un ar divpusēju tirdzniecības 
nolīgumu un starptautisku forumu, tādu kā 
ESAO, UNCTAD, PTO un Pasaules 
Banka, palīdzību vienotos par kopīgiem 
standartiem un procedūrām; prasa 
Komisijai aktīvi piedalīties Starptautiskā 
konkurences tīkla stiprināšanā un uzsver, 
cik svarīga ir efektīva sadarbība ar trešo 
valstu konkurences iestādēm, lai 
palielinātu specifisku izmeklēšanu 
efektivitāti; pilnībā atbalsta Komisijas 
centienus saistībā ar notiekošo Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) reformu 
atjaunināt daudzpusējos noteikumus par 
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subsīdijām vai nozaru iniciatīvām, lai 
starptautiskā līmenī pienācīgi risinātu ar 
subsīdijām saistītos jautājumus — it īpaši 
tos, kas saistīti ar rūpniecības subsīdijām, 
valsts uzņēmumiem un tehnoloģiju 
piespiedu nodošanu —, lai kompensētu 
trešo valstu politiku un praksi, kas nav 
orientēta uz tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt aicina Komisiju vai nu 
turpināt uzlabot globālo sadarbību 
konkurences jautājumos, vai arī 
nodrošināt godīgus konkurences 
apstākļus ar divpusēju tirdzniecības 
nolīgumu un starptautisku forumu 
palīdzību; pilnībā atbalsta Komisijas 
centienus saistībā ar notiekošo Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) reformu 
atjaunināt daudzpusējos noteikumus par 
subsīdijām vai nozaru iniciatīvām, lai 
starptautiskā līmenī pienācīgi risinātu ar 
subsīdijām saistītos jautājumus;

4. turklāt aicina Komisiju turpināt 
uzlabot globālo sadarbību konkurences 
jautājumos, tostarp atbilstošu dialogu ar 
ASV, Japānu un citiem partneriem; 
aicina Komisiju nodrošināt to, ka 
divpusējos tirdzniecības nolīgumos un 
starptautiskos forumos tiek iekļauti arī 
taisnīgi konkurences apstākļi; pilnībā 
atbalsta Komisijas centienus saistībā ar 
notiekošo Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) reformu, tostarp 
Apelācijas institūcijas reformu, lai 
daudzpusējos noteikumus par subsīdijām 
padarītu patiešām juridiski saistošus, šajā 
nolūkā pastiprinot PTO prasības par 
subsīdiju paziņošanu, saskaņojot 
centienus jēdziena "publiska struktūra" 
interpretācijā PTO antisubsidēšanas 
noteikumos un paplašinot PTO subsīdijas 
tvērumu; aicina īstenot nozaru iniciatīvas, 
lai starptautiskā līmenī pienācīgi risinātu ar 
subsīdijām saistītos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Emmanuel Maurel
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt aicina Komisiju vai nu 
turpināt uzlabot globālo sadarbību 
konkurences jautājumos, vai arī nodrošināt 
godīgus konkurences apstākļus ar 
divpusēju tirdzniecības nolīgumu un 
starptautisku forumu palīdzību; pilnībā 
atbalsta Komisijas centienus saistībā ar 
notiekošo Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) reformu atjaunināt 
daudzpusējos noteikumus par subsīdijām 
vai nozaru iniciatīvām, lai starptautiskā 
līmenī pienācīgi risinātu ar subsīdijām 
saistītos jautājumus;

4. turklāt aicina Komisiju vai nu 
turpināt uzlabot globālo sadarbību 
konkurences jautājumos, ievērojot tiesību 
hierarhiju, vai arī nodrošināt godīgus 
konkurences apstākļus ar divpusēju 
tirdzniecības nolīgumu un starptautisku 
forumu palīdzību, kuros tiek ņemtas vērā 
sociālās un ar vidi saistītās tiesības; prasa 
Komisijai apspriesties ar Eiropas 
Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem 
par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) reformas ievirzi, lai tā atspoguļotu 
pilsoņu izdarīto izvēli;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Enikő Győri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt aicina Komisiju vai nu 
turpināt uzlabot globālo sadarbību 
konkurences jautājumos, vai arī nodrošināt 
godīgus konkurences apstākļus ar 
divpusēju tirdzniecības nolīgumu un 
starptautisku forumu palīdzību; pilnībā 
atbalsta Komisijas centienus saistībā ar 
notiekošo Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) reformu atjaunināt 
daudzpusējos noteikumus par subsīdijām 
vai nozaru iniciatīvām, lai starptautiskā 
līmenī pienācīgi risinātu ar subsīdijām 
saistītos jautājumus;

4. turklāt aicina Komisiju turpināt 
uzlabot globālo sadarbību konkurences 
jautājumos un nodrošināt godīgus 
konkurences apstākļus ar divpusēju 
tirdzniecības nolīgumu un starptautisku 
forumu palīdzību; pilnībā atbalsta 
Komisijas centienus saistībā ar notiekošo 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
reformu atjaunināt daudzpusējos 
noteikumus par subsīdijām vai nozaru 
iniciatīvām, lai starptautiskā līmenī 
pienācīgi risinātu ar subsīdijām saistītos 
jautājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos; atgādina, ka 
konkurencei ir jāiet roku rokā ar 
ilgtspēju, un tāpēc aicina Komisiju 
vienādā mērā stiprināt tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas juridisko 
izpildāmību visos savos tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos un pakāpeniski 
paaugstināt sociālos un vides standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos; uzsver specifiskās 
vajadzības pētniecības finansējuma jomā, 
jo tā ir pamats mūsu uzņēmumu un 
rūpniecības inovācijai un attīstībai un 
viens no pamatelementiem, kas 
nepieciešami, lai palielinātu 
konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

5. atzinīgi vērtē īpaši konkurencei 
veltītu sadaļu iekļaušanu nesen 
noslēgtajos divpusējos tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos un aicina Komisiju 
visaptverošas un vērienīgas ES 
tirdzniecības politikas ietvaros turpināt 
sarunas par vērienīgiem un īstenojamiem 
konkurences un valsts atbalsta 
noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju visaptverošas un 
vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros turpināt sarunas par vērienīgiem 
un īstenojamiem konkurences un valsts 
atbalsta noteikumiem visos turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

5. aicina Komisiju vest sarunas par 
progresīvu un efektīvu konkurences un 
valsts atbalsta noteikumu iekļaušanu 
visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos 
tādas vērienīgas ES tirdzniecības politikas 
ietvaros, kurā būtu ņemti vērā ar klimata 
pārmaiņām, rūpniecības politiku, 
nodarbinātību, ekonomikas dažādošanu 
un kultūras daudzveidību saistīti mērķi;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kas 
balstās uz globāla līmeņa tirdzniecības 
noteikumiem.

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
strauji mainīgo pasaules ekonomiku un 
pēc iespējas labāk kalpo Eiropas patērētāju 
interesēm; atzīst, ka tiešsaistes platformas 
ir galvenie digitālās tirdzniecības 
veicinātāji, taču īpaši uzsver to, ka 
digitālās ekonomikas rašanās ir izraisījusi 
pārmērīgu tirgus un varas koncentrāciju; 
uzsver nepieciešamību koncentrēties uz 
tādiem svarīgiem jautājumiem kā piekļuve 
datiem un to pārnesamība, platformu 
loma un klātbūtne tirgos un tehnoloģiskā 
neitralitāte; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par 
e-komerciju un pieprasa visaptverošu un 
vērienīgu noteikumu kopumu, lai 
novērstu šķēršļus digitālajai tirdzniecībai, 
nodrošinātu, ka uzņēmumi var konkurēt 
pasaules mērogā, pastāvot vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, un palielinātu 
patērētāju uzticēšanos tiešsaistes videi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 
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vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kas 
balstās uz globāla līmeņa tirdzniecības 
noteikumiem.

vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kas 
balstās uz globāla līmeņa tirdzniecības 
noteikumiem; uzsver, ka ES šajās sarunās 
būtu jāuzņemas vadošā loma.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot 
vērā ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
kas balstās uz globāla līmeņa 
tirdzniecības noteikumiem.

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi pēc iespējas labāk 
kalpo Eiropas patērētāju un strādājošo 
interesēm, šajā procesā pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību un arī stiprinot 
patērētāju aizsardzību pasaules tiešsaistes 
tirgos, taču nekaitējot Eiropas datu 
aizsardzības standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz 
pasaules tirgu darbību, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē notiekošās 

6. aicina Komisiju, pilnībā ņemot vērā 
piesardzības principu un digitalizācijas 
sociālekonomisko ietekmi, nodrošināt, ka 
konkurences noteikumi ir savienojami ar 
mūsdienīgu ekonomiku un pēc iespējas 
labāk kalpo Eiropas patērētāju interesēm; 
šajā sakarā uzskata, ka Komisijai būtu 
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daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
var konkurēt pasaules mērogā, pastāvot 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
kas balstās uz globāla līmeņa 
tirdzniecības noteikumiem.

jāapspriežas ar pilsonisko sabiedrību un 
parlamentārajām instancēm, lai, 
balstoties uz neatkarīgiem ietekmes 
izvērtējumiem, dotu ievirzi notiekošajām 
daudzpusējām PTO sarunām par e-
komerciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē pieaugošās debates 
par saikni starp ES konkurences 
noteikumiem, rūpniecības politiku un 
starptautisko tirdzniecību; aicina 
Komisiju izpētīt to, vai ir nepieciešams 
modernizēt vai atjaunināt konkrētiem 
mērķiem paredzētu konkurences 
noteikumu interpretāciju — netraucējot 
konkurenci attiecīgajos Eiropas tirgos —, 
lai labāk ņemtu vērā kropļojošo ietekmi, 
ko rada valsts atbalstīti vai subsidēti 
uzņēmumi un kas varētu radīt ilgtermiņa 
tirgus apstākļus, kuri kaitē Eiropas 
patērētājiem un ES uzņēmumu 
konkurētspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju pārskatīt Eiropas 
konkurences politiku, nosakot pienākumu 
konkurences iestādēm apvienošanās 
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likumības izvērtēšanā ņemt vērā 
reģionālos un starptautiskos tirgus, lai 
aizsargātu Eiropas rūpnieciskās bāzes 
ilgtermiņa dzīvotspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a lai vienotos par Eiropas 
uzņēmumiem visizdevīgākajiem tirgus 
piekļuves nosacījumiem, aicina Komisiju 
pienācīgi analizēt un pētīt to trešo valstu 
publiskā iepirkuma tirgu, ar kurām tā ir 
noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu 
vai risina sarunas par šāda nolīguma 
noslēgšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Enikő Győri

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka saistībā ar notiekošo 
PTO reformu varētu izpētīt iespēju PTO 
tiesību aktos iekļaut precīzus un 
izstiesājamus SDO pamatstandartus, lai 
arī šajā ziņā veicinātu pasaules līmenī 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 26
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Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju izpētīt globālās e-
komercijas potenciālu konkurences 
palielināšanā mazumtirdzniecības tirgos, 
patērētāju izvēles iespēju paplašināšanā 
un produktu izplatīšanas ietekmēšanā. 
Problēmas, kas saistītas ar tirgus 
uzraudzību un kompetento iestāžu izpildes 
nodrošināšanas pilnvarām pārrobežu 
tirdzniecības jautājumu risināšanā, 
dažkārt papildina koordinēta un 
vienpusēja ekonomikas dalībnieku rīcība, 
kam varētu būt nepieciešami regulatīvi 
risinājumi, kuri pārsniedz konkurences 
tiesības, aptverot nozarei raksturīgas uz 
patērētāju aizsardzību un datu privātumu 
vērstas pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka to tirdzniecības 
nolīgumu noteikumu efektīva īstenošana, 
kuri attiecas uz ilgtspējīgu attīstību, ir 
svarīga, lai nodrošinātu sacensību par 
augstākiem vides un sociālajiem 
standartiem, aizsargājot ES uzņēmumus 
no negodīgas konkurences gadījumos, 
kad tirdzniecības partneri šos standartus 
neievēro; ņemot vērā iepriekš minēto, 
atzinīgi vērtē vides un sociālo kritēriju 
ieviešanu antisubsīdiju un antidempinga 
pasākumu reformā;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju nodrošināt, ka 
iesaistītie ģenerāldirektorāti — 
Tirdzniecības ĢD un Kompetences ĢD — 
saskaņo savu darbību, lai panāktu to, ka 
konkurences noteikumi un to īstenošana 
garantē godīgu konkurenci Eiropas 
uzņēmumiem trešo valstu tirgos un otrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju īpašu uzmanību 
veltīt starptautisko standartu noteikšanas 
lomai godīgas konkurences 
nodrošināšanā; uzstāj, ka ES būtu 
jāpastiprina sava daudzpusējā pieeja 
standartu noteikšanai, it īpaši saistībā ar 
ISO un IEC; brīdina no nacionālisma 
izpausmes standartu noteikšanas pieejās, 
it īpaši saistībā ar Ķīnas iniciatīvu "Viena 
josla, viens ceļš" un citām savienojamību 
veicinošām stratēģijām; šajā sakarā 
aicina Komisiju izveidot augsta līmeņa 
koordinatora amatu standartizācijas 
politikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 30
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Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver — lai uzlabotu konkurenci 
un veicinātu iekļaujošu ekonomikas 
izaugsmi, ir svarīgi gan daudzpusējā, gan 
divpusējā līmenī integrēt uz dzimumu 
balstītu perspektīvu, tirdzniecības 
nolīgumos iekļaujot sadaļas par dzimumu 
līdztiesību un izstrādājot pasākumus, 
kuros tiek ņemts vērā dzimumu 
līdztiesības aspekts (proti, ex ante un ex 
post ietekmes izvērtēšanā ņemt vērā ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību).

Or. en


