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Grozījums Nr. 1
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka ir svarīgi ES 
rūpniecības stratēģiju pielāgot jaunajam 
ekonomikas scenārijam pēc Covid-19 
uzliesmojuma, ņemot vērā tā negatīvo 
ietekmi uz ES konkurētspēju un 
stratēģisko autonomiju; atgādina, ka ir 
jārod efektīvs risinājums, lai samazinātu 
pašreizējo netaisnīgo tirdzniecības praksi 
un viltošanas pieaugumu, kas mazina ES 
uzņēmumu produktivitāti globālajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē jauno rūpniecības 
stratēģiju Eiropai, jo īpaši tās uzsvaru uz 
godīgas konkurences un vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu nodrošināšanu visā 
pasaulē, kā arī uz instrumentiem, ar 
kuriem padarīt ES rūpniecību piemērotu 
šodienas un nākotnes problēmu 
risināšanai visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 
un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tiem 
ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;

1. ņemot vērā pašreizējo krīzi, 
mudina Komisiju koncentrēties uz MVU 
kā mūsu ekonomikas mugurkaulu, lai 
veicinātu ES ekonomikas atveseļošanos 
un konkurētspēju; pieņem zināšanai 
Komisijas iniciatīvas ar mērķi atbalstīt 
Eiropas MVU piekļuvi starptautiskajiem 
tirgiem; tomēr uzsver, ka MVU ir jāievēro 
pārāk daudz regulējumu, tiem ir uzlikts 
pārāk liels slogs un tie saskaras ar 
pārmērīgu birokrātiju; uzsver, ka no 
konkurētspējas viedokļa MVU atrodas 
neizdevīgā stāvoklī, jo tām ir jāinvestē 
klimatneitralitātē, lai ievērotu zaļā kursa 
prasības, un vienlaikus jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un jābūt veiksmīgām 
eksporta tirgos; tādēļ uzsver, ka ir 
jāturpina uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
ES, piemēram, atvieglojot piekļuvi 
finansējumam; uzsver, ka birokrātijas 
mazināšanai un birokrātiskā sloga 
atvieglošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
prioritātei un ka pirms jaunu ES 
noteikumu ieviešanas ir jānodrošina 
juridiskā noteiktība, uz pierādījumiem 
balstīta politika un ietekmes un izmaksu 
efektivitātes novērtējumi; atgādina 
Komisijai par principu “viens pieņemts — 
viens atcelts”; šajā sakarā uzsver, cik 
svarīga ir efektīva komunikācija un 
izpratnes veicināšanas kampaņas; atzinīgi 
vērtē Komisijas mērķi 2020. gada sākumā 
izveidot MVU paredzētu īpašu izcelsmes 
noteikumu pašnovērtējuma instrumentu 
topošajai Access2Market platformai ar 
mērķi palīdzēt uzņēmumiem novērtēt, vai 
produkts var gūt labumu no preferencēm 
saskaņā ar konkrētu ES tirdzniecības 
nolīgumu, lai tādējādi atvieglotu MVU 
iespēju izmantot preferences saskaņā ar 
ES tirdzniecības nolīgumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 
un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tiem 
ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; prasa 
visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos 
iekļaut atsevišķu nodaļu par MVU, lai 
nodrošinātu, ka MVU gūst maksimālu 
labumu no piekļuves tirgum; turklāt 
aicina Komisiju atbalstīt valstu un 
reģionālās eksporta aģentūras to 
centienos ļaut MVU pēc iespējas labāk 
izmanto tirdzniecības nolīgumu sniegtās 
priekšrocības; šajā sakarā norāda uz 
galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzrauga jauno lomu un darbību, tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 
un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tām ir 
jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgām eksporta tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 
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un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tiem 
ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;

un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tām ir 
jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgām eksporta tirgos; turklāt uzsver, 
ka Eiropas zaļais kurss rada nesamērīgu 
papildu finansiālo slogu MVU un 
rūpniecībai, kropļojot globālo konkurenci 
un Covid-19 krīzes ietekmē nopietni 
apdraudot to profesionālo eksistenci;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels slogs 
un tie saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tiem 
ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels 
slogs, tiem trūkst informācijas un tie 
saskaras ar pārmērīgu birokrātiju; uzsver, 
ka no konkurētspējas viedokļa MVU 
atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tām ir 
jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgām eksporta tirgos; šajā sakarā 
prasa pastiprināt pasākumus, lai 
atbalstītu MVU finansēšanu, veicinātu to 
inovāciju un rastu risinājumu MVU 
globālo vērtības ķēžu pašreizējiem 
traucējumiem, ko izraisījis Covid-19 
uzliesmojums;

Or. en

Grozījums Nr. 7
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Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels 
slogs un tie saskaras ar pārmērīgu 
birokrātiju; uzsver, ka no konkurētspējas 
viedokļa MVU atrodas neizdevīgā 
stāvoklī, jo tiem ir jāinvestē 
klimatneitralitātē, lai ievērotu zaļā kursa 
prasības, un vienlaikus jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un jābūt veiksmīgiem 
eksporta tirgos;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; atzīst, 
ka piekļuve trešo valstu tirgiem ir ļoti 
svarīga daudziem Eiropas MVU un tā 
būtu jāatvieglo; uzskata, ka ir svarīgi 
samazināt nevajadzīgu administratīvo vai 
regulatīvo slogu, lai palīdzētu MVU gūt 
labumu no šādas piekļuves tirgum; 
uzskata, ka MVU vajadzētu būt Eiropas 
zaļā kursa būtiskai daļai un ka ir jāsniedz 
atbalsts, lai nodrošinātu, ka Eiropas MVU 
ir spējīgi risināt duālo problēmu, proti, 
panākt klimatneitralitāti, vienlaikus 
saglabājot ES konkurētspēju globālajos 
tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels 
slogs un tie saskaras ar pārmērīgu 
birokrātiju; uzsver, ka no konkurētspējas 
viedokļa MVU atrodas neizdevīgā 
stāvoklī, jo tiem ir jāinvestē 
klimatneitralitātē, lai ievērotu zaļā kursa 
prasības, un vienlaikus jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un jābūt veiksmīgiem 
eksporta tirgos;

1. mudina Komisiju stiprināt un 
uzlabot savas iniciatīvas ar mērķi atbalstīt 
Eiropas MVU tādu šķēršļu pārvarēšanā, 
kas kavē piekļuvi starptautiskajiem 
tirgiem, cita starpā risinot sarunas par 
speciālām tirdzniecības nolīgumu 
sadaļām; aicina Komisiju efektīvi īstenot 
MVU stratēģiju, lai samazinātu slogu un 
pārmērīgu birokrātiju mūsu uzņēmumiem 
ārvalstīs un veicinātu to 
internacionalizāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels 
slogs un tie saskaras ar pārmērīgu 
birokrātiju; uzsver, ka no konkurētspējas 
viedokļa MVU atrodas neizdevīgā 
stāvoklī, jo tiem ir jāinvestē 
klimatneitralitātē, lai ievērotu zaļā kursa 
prasības, un vienlaikus jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un jābūt veiksmīgiem 
eksporta tirgos;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, kas varētu radīt papildu 
birokrātiju vai administratīvo slogu; 
uzsver, ka ir nepieciešams atbalsts tiem 
MVU, kuri investē klimatneitralitātē, lai 
ievērotu zaļā kursa prasības, un kuri 
īstermiņā varētu saskarties ar grūtībām 
saglabāt konkurētspēju un būt veiksmīgiem 
eksporta tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; tomēr 
uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk daudz 
regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk liels 
slogs un tie saskaras ar pārmērīgu 
birokrātiju; uzsver, ka no konkurētspējas 
viedokļa MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, 
jo tiem ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai 
ievērotu zaļā kursa prasības, un vienlaikus 
jācenšas saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas MVU 
piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; aicina 
reformēt valsts atbalsta noteikumus, lai 
ļautu paredzēt lielākas subsīdijas MVU; 
uzsver, ka no konkurētspējas viedokļa 
MVU atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo tiem 
ir jāinvestē klimatneitralitātē, lai ievērotu 
zaļā kursa prasības, un vienlaikus jācenšas 
saglabāt konkurētspēju un jābūt 
veiksmīgiem eksporta tirgos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pieņem zināšanai Komisijas 
iniciatīvas ar mērķi atbalstīt Eiropas 
MVU piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; 
tomēr uzsver, ka MVU ir jāievēro pārāk 
daudz regulējumu, tiem ir uzlikts pārāk 
liels slogs un tie saskaras ar pārmērīgu 
birokrātiju; uzsver, ka no konkurētspējas 
viedokļa MVU atrodas neizdevīgā 
stāvoklī, jo tiem ir jāinvestē 
klimatneitralitātē, lai ievērotu zaļā kursa 
prasības, un vienlaikus jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un jābūt veiksmīgiem 
eksporta tirgos;

1. prasa izstrādāt apjomīgu un 
konsekventu ES rūpniecības stratēģiju, 
kura atbilstu zaļajam kursam un kuras 
mērķis būtu pārveidot mūsu ekonomiku 
un stiprināt noturību, sakopojot 
stratēģiskās investīcijas MVU atbalstam, 
un palielināt nodarbinātības iespējas un 
prasmes, lai mazinātu Covid krīzes 
ietekmi uz darba ņēmējiem, patērētājiem 
un ģimenēm, vienlaikus saglabājot 
konkurētspēju un veiksmīgumu eksporta 
tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka laikposmā no 2007. līdz 
2017.gadam pasaules IKP palielinājās par 
vairāk nekā 70 %; tomēr, ja salīdzina ES 
pieaugumu par 17 procentiem ar tādām 
valstīm kā ASV (60 procenti), Indija (80 
procenti) un Ķīna (315 procenti), ES jau 
iepriekš atpalika globālās konkurētspējas 
ziņā; norāda, ka Covid-19 ietekmes dēļ ir 
sagaidāms, ka pasaules tirdzniecība 
samazināsies par 13 līdz 32 % un ES IKP 
2020. gadā – par 7,5 %; tādēļ uzsver, ka, 
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strauji sarūkot globālajai ekonomikai, ir 
nepieciešama Eiropas reindustrializācija 
un ES ir jāapvieno spēki, lai šajā sakarā 
glābtu uzņēmumus un darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka mūsu nozares tiek 
aicinātas aktīvi veicināt Eiropas zaļā 
kursa mērķu sasniegšanu, investējot 
klimatneitralitātē un ievērojot jaunos 
standartus, vienlaikus saskaroties ar 
konkurentiem no trešām valstīm, kurās 
emisiju samazināšanas mērķi nav tik 
vērienīgi; uzsver, ka Eiropas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, draud 
neizdevīgi konkurences apstākļi un 
vienlaikus ir jācenšas saglabāt 
konkurētspēju un uzplaukumu eksporta 
tirgos; aicina Komisiju ātri pieņemt 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Covid-19 krīze ir smagi 
skārusi Eiropas rūpniecību un apdraud 
darba tirgu, un šajā sakarā aicina 
Komisiju pārorientēt uzmanību uz 
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konkrētiem pasākumiem, ar ko atbalstīt 
rūpniecisko un vietējo ražošanu un ar to 
saistīto eksportu, alternatīvi 
koncentrējoties uz oglekļa ziņā neitrālu 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju darbā pie jaunās 
rūpniecības stratēģijas izmantot ļoti 
holistisku pieeju; uzsver, ka sociālās 
tiesības, digitalizācija, transports, 
tirdzniecība un vides politika Eiropas 
rūpniecībā ir savstarpēji saistīti faktori;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ir vajadzīga stingra 
dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz 
Eiropas rūpniecības nākotni, lai ES līdz 
2050. gadam kļūtu par klimatneitrālu 
kontinentu un vienu no pasaules līderiem 
mazoglekļa, ilgtspējīgu un digitalizētu 
tehnoloģiju jomā, vienlaikus izvairoties no 
oglekļa emisiju pārvirzes; uzsver, ka mūsu 
mērķi klimata jomā nedrīkst novest pie ES 
deindustrializācijas, bet ilgtspējīgiem 
risinājumiem jākļūst konkurētspējīgākiem 
un jāpalielina aprites ekonomikas 
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iespējas; prasa veicināt pētniecību un 
inovāciju, nodrošinot, ka ES piesaista 
vajadzīgās prasmes un tādējādi veicina ES 
globālo konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b pauž bažas par to, ka kopš Covid-
19 uzliesmojuma, kas izraisīja daudzu 
rūpnīcu slēgšanu, daudzas rūpniecības 
nozares ir cietušas un turpina ciest 
milzīgus zaudējumus; paredzams, ka 
pasaules tirdzniecība 2020. gadā strauji 
saruks par 13 % līdz 32 %, un aplēses par 
gaidāmo atgūšanos 2021. gadā joprojām 
ir neskaidras;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Eiropas MVU un 
rūpniecība jau ieņem vadošu pozīciju 
zaļajā ekonomikā un zaļajos 
instrumentos; šajā sakarā Komisijai būtu 
jāpalīdz dalībvalstīm eksportēt šos 
instrumentus un zinātību, lai visā pasaulē 
radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c norāda, ka Covid-19 krīze ir 
uzsvērusi vajadzību pēc digitāliem 
risinājumiem, tirdzniecības un 
uzņēmējdarbības modeļiem; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas mērķi panākt ES vadošo 
lomu digitālajā jomā, piemēram, virzot uz 
priekšu PTO sarunas par globāliem 
noteikumiem par elektronisko 
tirdzniecību; prasa būt atvērtiem, lai šajās 
sarunās panāktu jēgpilnu rezultātu un 
atvieglinātu datu plūsmu pāri robežām, kā 
arī novērstu nepamatotus šķēršļus 
elektroniskai tirdzniecībai, pilnībā 
ievērojot ES tiesību aktus par privātumu 
un datu aizsardzību, tostarp VDAR, un 
aicina izmantot sarunu vadlīnijās 
paredzēto elastību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo 
īpaši globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo īpaši 
globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

2. uzskata, ka ES izturētspēju var 
panākt, dažādojot mūsu tirdzniecības 
attiecības, piegādes ķēdes un stratēģiskos 
krājumus; aicina Komisiju koncentrēties 
uz piegādes nodrošināšanu Eiropā, 
stratēģiski diversificējot piegādes ķēdes 
tādās svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, 
telesakaru, medicīniskā aprīkojuma, 
farmācijas un lauksaimniecības produktu 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabājot konkurētspēju pasaules tirgos; 
šajā sakarā prasa Komisijai apsvērt 
iespēju izveidot drosmīgu stratēģiskās 
diversifikācijas fondu, ko varētu izmantot, 
lai segtu dažas izmaksas, kas saistītas ar 
atsevišķu stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu; tāpat atzinīgi vērtē 
tirdzniecības nolīgumus kā veidu, kā 
veicināt vērtības ķēžu dažādošanu un 
stiprināt ES rūpniecību un ražošanu; 
aicina Komisiju arī turpmāk noslēgt 
vērienīgus brīvās tirdzniecības nolīgumus, 
kuros galvenā uzmanība pievērsta tam, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un uzlabotu piekļuvi publiskā 
iepirkuma tirgiem; šajā sakarā sagaida, 
ka tiks noslēgti BTN ar Austrāliju, 
Jaunzēlandi, Indonēziju, kā arī PSN ar 
Taizemi, un mudina ātri ratificēt ES un 
Meksikas, kā arī ES un Mercosur brīvās 
tirdzniecības nolīgumus; ierosina 
Komisijai atsākt vērienīgas sarunas ar 
Indiju un veikt darbības jomas izpēti ar 
Taivānu; uzsver arī to, cik svarīgi ir visos 
brīvās tirdzniecības nolīgumos iekļaut un 
turpināt attīstīt MVU nodaļas, lai 
veicinātu MVU tirdzniecību;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo īpaši 
globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

2. uzskata, ka ES izturētspēju var 
panākt, dažādojot mūsu tirdzniecības 
attiecības, piegādes ķēdes un stratēģiskos 
krājumus; aicina Komisiju koncentrēties 
uz piegādes nodrošināšanu Eiropā, 
stratēģiski diversificējot piegādes ķēdes 
tādās svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, 
telesakaru, medicīniskā aprīkojuma, 
farmācijas un lauksaimniecības produktu 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabājot konkurētspēju pasaules tirgos; 
atzinīgi vērtē tirdzniecības nolīgumus kā 
veidu, kā veicināt vērtības ķēžu 
dažādošanu un stiprināt ES rūpniecību 
un ražošanu; aicina Komisiju arī turpmāk 
noslēgt vērienīgus brīvās tirdzniecības 
nolīgumus, kuros galvenā uzmanība 
pievērsta tam, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un uzlabotu 
piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem; šajā 
sakarā sagaida, ka tiks noslēgti BTN ar 
Austrāliju, Jaunzēlandi, Indonēziju, kā 
arī PSN ar Taizemi, un mudina ātri 
ratificēt ES un Meksikas, kā arī ES un 
Mercosur brīvās tirdzniecības nolīgumus; 
ierosina Komisijai atsākt vērienīgas 
sarunas ar Indiju un veikt darbības jomas 
izpēti ar Taivānu; uzsver arī to, cik svarīgi 
ir visos brīvās tirdzniecības nolīgumos 
iekļaut un turpināt attīstīt MVU nodaļas, 
lai veicinātu MVU tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
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Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
kritiskās infrastruktūras, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo īpaši 
globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē atveseļošanas paketē 
ierosinātā stratēģisko investīciju 
mehānisma izveidi un aicina Padomi to 
atbalstīt kā būtisku atvērtai stratēģiskai 
autonomijai, kas vajadzīga mūsu 
rūpniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos; 
aicina Eiropas līmenī paredzēt ar 
sabiedrības veselību saistītu izņēmumu, 
par kuru paziņo PTO un kuru iekļauj 
visos iepriekšējos un turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo īpaši 
globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

2. uzsver, cik svarīga ir 
diversifikācija, lai uzlabotu vērtību ķēžu 
noturību, kā arī viedu repatriāciju tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma, farmācijas un 
izejvielu nozares, jo īpaši globālās krīzes 
laikā, un saglabātu konkurētspēju pasaules 
tirgos, vienlaikus ņemot vērā 
jaunattīstības valstu vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
iekšējo produktivitāti, pamatojoties uz 
pētniecību un inovāciju Eiropā, lai 
izveidotu stratēģisku autonomiju un 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma, farmācijas un 
lauksaimniecības nozares, jo īpaši globālās 
krīzes laikā, un saglabātu konkurētspēju 
pasaules tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Massimiliano Salini
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti un 
rūpniecības reorganizēšanu, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
stratēģisko izejvielu, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo īpaši 
globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo 
īpaši globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju nodrošināt 
piegādes ķēžu diversifikāciju, lai 
palielinātu piegādes noturību un drošību, 
samazinot atkarību no vienas vai divām 
valstīm, jo īpaši globālās krīzes laikā, 
vienlaikus saglabājot konkurētspēju 
pasaules tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
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Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
mazinātu atkarību no jutīgām piegādes 
ķēdēm tādās svarīgās nozarēs kā 
tehnoloģiju, telesakaru, medicīniskā 
aprīkojuma un farmācijas nozares, jo 
īpaši globālās krīzes laikā, un saglabātu 
konkurētspēju pasaules tirgos;

investīcijām, kas jānosaka par prioritārām 
saistībā ar zaļo kursu, digitālo 
programmu un Eiropas suverenitātes 
sasniegšanu stratēģiskās nozarēs, 
izveidojot konsekventu rūpniecības 
stratēģiju un vienlaikus saīsinot un 
diversificējot piegādes ķēdes un 
pārorientējot tirdzniecības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai mazinātu 
atkarību no jutīgām piegādes ķēdēm tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

2. aicina Komisiju koncentrēties uz 
Eiropas iekšējo produktivitāti, lai 
diversificētu jutīgas piegādes ķēdes tādās 
svarīgās nozarēs kā tehnoloģiju, telesakaru, 
medicīniskā aprīkojuma un farmācijas 
nozares, jo īpaši globālās krīzes laikā, un 
saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) atzīst, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēja ir visspēcīgākā, ja ES 
saglabā vadošo lomu kā inovatīvākā un 
klimatam un videi draudzīgākā 
tirdzniecības partnere; aicina Komisiju 
iekļaut inovāciju un ilgtspējīgas attīstības 
mērķus ES tirdzniecības pamatā, kā arī 
rūpniecības politikas pamatā un piemērot 
Eiropas jauno zaļo kursu kā 
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pamatprincipu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2) atzīst, ka nākamā rūpniecības 
revolūcija un automatizācija var būtiski 
ietekmēt starptautisko tirdzniecību; 
norāda, ka, ņemot vērā gaidāmo 
ražošanas optimizāciju, tiks 
pārstrukturēta arī starptautiskā piegādes 
ķēde, un tas būtiski ietekmēs darba tirgu 
un tādējādi negatīvi ietekmēs turpmāko 
darbvietu radīšanu un tirgu kopumā; 
aicina Komisiju savā politikā integrēt 
stingrus sociālās aizsardzības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atkārtoti pauž stingru atbalstu 
Komisijas zaļajā kursā izvirzītajam 
mērķim attiecībā uz oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma ieviešanu; 
mudina Komisiju nodrošināt šāda 
mehānisma atbilstību PTO noteikumiem; 
aicina Komisiju turpināt šo reformu kā 
daļu no Komisijas 2020. gada darba 
programmas; uzsver, ka visām 
pārorientācijām ES tirdzniecības politikā 
ir jāatbilst ES rūpniecības stratēģijai 
saskaņā ar zaļā kursa īstenošanas 
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prerogatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ražošanas repatriācija 
un koncentrēšanās uz iekšzemes 
ražīgumu, lai novērstu stratēģisku preču 
trūkumu, nenovērsīs šādu trūkumu, jo 
īpaši krīzes laikā; uzsver, ka piedāvājuma 
trūkumu var novērst tikai ar pastiprinātu 
daudzpusēju sadarbību; uzskata, ka ES 
vajadzētu uzņemties vadošu lomu 
daudzpusējos forumos un institūcijās, lai 
nodrošinātu, ka nākotnē var mazināt 
piedāvājuma deficītu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atkārtoti pauž stingru atbalstu 
Komisijas zaļajā kursā izvirzītajam 
mērķim attiecībā uz oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma ieviešanu; 
aicina Komisiju turpināt šo reformu kā 
daļu no Komisijas 2020. gada darba 
programmas; uzsver, ka visām 
pārorientācijām ES tirdzniecības politikā 
ir jāatbilst ES rūpniecības stratēģijai 
saskaņā ar zaļā kursa īstenošanas 
prerogatīvu;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka rūpniecība ir valsts 
kompetencē un tā būtu jāvirza vietējo 
uzņēmumu un vietējo ražotāju interesēs; 
tomēr uzsver, ka Eiropas Komisijai būtu 
jādod iespēja dalībvalstīm izstrādāt 
pienācīgu stratēģiju informācijas 
apmaiņas uzlabošanai, lai panāktu 
pozitīvu ietekmi uz tirdzniecības 
attiecībām – gan iekšējā tirgū, gan ārpus 
tā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju veicināt ES 
stratēģiskās autonomijas veidošanu, 
pamatojoties uz noturīgākām piegādes 
ķēdēm, importa diversifikāciju un 
pienācīgu uzkrājumu veidošanu; prasa 
izstrādāt ES stratēģiju par rūpniecības 
nozaru gudru repatriāciju, lai mazinātu 
mūsu atkarību — inovācijai, 
modernizācijai, pētniecībai, digitalizācijai 
un robotizācijai būs izšķiroša nozīme 
attiecīgo uzņēmumu konkurētspējas 
nodrošināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka rūpniecība veido 80 % 
no Eiropas preču eksporta un nodarbina 
aptuveni 35 miljonus cilvēku, un aicina 
Komisiju ņemt vērā ievērojamo pievienoto 
vērtību, ko rūpniecība sniedz Eiropas 
darba tirgum un sociālajām tiesībām, un 
tās būtisko nozīmi kā labklājības un 
konkurētspējas faktoram;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ES rūpniecības 
stratēģijai jābūt iekļaujošai un 
pārredzamai, aptverot visus dalībniekus, 
kas darbojas visā vērtību ķēdē – no 
vismazākajiem jaunuzņēmumiem līdz 
lielākajiem uzņēmumiem, no 
akadēmiskajām aprindām līdz pētniecībai, 
no pakalpojumu sniedzējiem līdz 
piegādātājiem, kā arī arodbiedrībām un 
patērētāju organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 41
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

3. principā atbalsta iniciatīvu 
pastiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā 
to, ka konkrēti starptautiskie dalībnieki 
ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu; 
uzsver, ka Eiropas rūpniecību ir smagi 
ietekmējusi Covid-19 pandēmija; uzsver 
tās lielo atkarību no izejvielu piegādēm; 
prasa paredzēt ilgtermiņa pasākumus 
Eiropas rūpniecības suverenitātes 
palielināšanai, lai rūpniecība kļūtu 
integrētāka, vairāk veikta vietējā līmenī 
un stabilāka, tādējādi nepieļaujot 
piegādes ķēdes traucējumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki 
ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu;

3. aicina Komisiju sadarboties ar 
citām PTO dalībvalstīm, lai turpinātu 
vērienīgu reformu nolūkā nodrošināt 
patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
tirdzniecības uzņēmumiem un pilnībā 
iekļaut sociālos un vides standartus 
saskaņā ar jauno zaļo kursu; šajā sakarā 
mudina Komisiju risināt sarunas par 
jauniem noteikumiem, lai apkarotu 
tirdzniecību kropļojošu praksi, tostarp 
ārpustirgus politiku un praksi, valsts 
uzņēmumus un rūpniecības subsīdijas, 
kas rada jaudas pārpalikumu, un 
piespiedu tehnoloģiju nodošanas politiku 
un praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki 
ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu;

3. atgādina par Eiropas Savienības 
apņemšanos izveidot uz noteikumiem 
balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
un uzsver, ka ES būtu jāuzņemas vadošā 
loma tās aizstāvēšanā un stiprināšanā; 
atbalsta Komisijas vispārējos centienus 
modernizēt PTO un mudina turpināt 
sadarbību ar PTO dalībvalstīm, lai rastu 
ilgtermiņa daudzpusēju risinājumu 
nolūkā pārvarēt Apelācijas institūcijas 
pašreizējo strupceļu; atzinīgi vērtē 
daudzpusēju pagaidu pārsūdzības 
šķīrējtiesu;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu; šajā sakarā 
uzsver nepieciešamību radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, vienlaikus 
iesaistoties PTO reformēšanā kopā ar 
starptautiskajiem partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Seán Kelly

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki 
ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu;

3. uzsver uz noteikumiem balstītas 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
nozīmi pasaules ekonomikā, jo īpaši 
pēckrīzes pasaulē; pauž bažas par to, ka 
PTO Apelācijas institūcija joprojām ir 
strupceļā, un mudina Komisiju meklēt 
risinājumus ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, lai nodrošinātu atvērtu un 
godīgu tirdzniecību ar izpildāmu strīdu 
izšķiršanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Geert Bourgeois
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki 
ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu;

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; mudina 
Komisiju pastiprināt centienus, lai 
panāktu vienošanos par PTO reformu un 
PTO strīdu izšķiršanas sistēmu, jo īpaši 
PTO Apelācijas struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

3. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
stiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
saskaņot to ar pasaules mēroga 
centieniem apturēt klimata pārmaiņas un 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu un 
novērst to, ka spēcīgi starptautiskie 
dalībnieki ļaunprātīgi izmanto savu ietekmi 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 

3. principā atbalsta iniciatīvu 
nostiprināt uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; tomēr 
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pauž bažas par PTO darbību, ņemot vērā, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

pauž bažas par PTO darbību — arī tāpēc, 
ka daži starptautiskie dalībnieki ļaunprātīgi 
izmanto savu tirgus varu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka Covid-19 
krīzes laikā izplatījās dezinformācija, 
propaganda un maldinoša informācija, kā 
arī par to, ka Ķīnas dalībnieku 
iejaukšanās Eiropas Savienībā netika 
pienācīgi pārvaldīta, kas ir mazinājis 
uzticēšanos tirdzniecības tirgiem kopumā 
un radījis negatīvu ietekmi uz iepirkuma 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik svarīgas ir notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju, un prasa izstrādāt visaptverošu 
un vērienīgu noteikumu kopumu, 
garantējot Eiropas datu aizsardzības 
standartus, lai novērstu digitālās 
tirdzniecības šķēršļus un nodrošinātu, ka 
uzņēmumi, jo īpaši MVU, var konkurēt 
visā pasaulē vienlīdzīgos konkurences 
apstākļos;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka ES ir pasaulē lielākā 
pakalpojumu eksportētāja un ka tie veido 
aptuveni 70 % no ES IKP; tādēļ uzsver 
nepieciešamību vēl vairāk liberalizēt 
pakalpojumus, izmantojot brīvās 
tirdzniecības nolīgumus, un atzinīgi vērtē 
PTO notiekošās daudzpusējās sarunas par 
galvenajām pakalpojumu tirdzniecības 
jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver apņēmību izveidot pēc 
iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto 
Karalisti — valsti, kas Eiropā joprojām 
būs partneris, sabiedrotais un draugs; 
mudina Komisiju Apvienotās Karalistes 
izstāšanos izmantot kā izdevību, lai 
saskaņotu ES rīcībpolitikas, samazinātu 
birokrātiju un palielinātu Eiropas 
uzņēmumu un MVU konkurētspēju; 
uzsver, ka BTN būtu jācenšas nodrošināt 
pēc iespējas tuvāku piekļuvi tirgum un 
tirdzniecības veicināšanu, lai līdz 
minimumam samazinātu tirdzniecības 
traucējumus, pamatojoties uz 
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noteikumiem par vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, kas nodrošina 
augstus standartus sociālajā, darba un 
vides aizsardzībā, kā arī konkurences un 
valsts atbalsta politikā; atkārtoti aicina 
Komisiju saskaņā ar 2019. gada oktobra 
politisko deklarāciju noslēgt jaunu un 
visaptverošu Apvienotās Karalistes un ES 
stratēģiskās partnerības nolīgumu, kas 
neaprobežotos tikai ar tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus 
pasākumus un palielinātu tās ietekmes 
spēju panākt savstarpību un tirgus 
atvēršanu;

4. aicina Padomi turpināt darbu pie 
“starptautiskā iepirkuma instrumenta”; 
uzsver, ka ir nepieciešams instruments, 
kas vērsts pret diskriminējošu praksi pret 
ES uzņēmumiem trešo valstu iepirkuma 
tirgos un palielina ietekmi sarunās par 
savstarpīgumu un tirgus atvēršanu; 
aicina Komisiju sākt pārdomu procesu 
par iespējamo sistēmu, lai uzraudzītu 
trešo valstu pretendentu piekļuvi ES 
iepirkuma tirgiem stratēģiskās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 

4. aicina Padomi ātri panākt 
vienošanos par starptautiskā iepirkuma 
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mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus 
pasākumus un palielinātu tās ietekmes 
spēju panākt savstarpību un tirgus 
atvēršanu;

instrumentu, lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, savstarpīgumu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmējiem; 
prasa iekļaut globālu ārkārtas situācijas 
produktu katalogu, lai izvairītos no trešo 
valstu piegādātāju ļaunprātīgas 
izmantošanas starptautiskajā tirdzniecībā 
globālas pandēmijas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus 
pasākumus un palielinātu tās ietekmes 
spēju panākt savstarpību un tirgus 
atvēršanu;

4. aicina Komisiju pārskatīt publiskā 
iepirkuma politikas starptautisko 
dimensiju attiecībā uz zaļā kursa 
mērķiem, piemēram, aprites ekonomikas 
veicināšanu, sabiedrisko preču piegādes 
ķēžu noturības palielināšanu un vietējās 
ražošanas veicināšanu, izmantojot tiesību 
aktu “Pērc Eiropas preci”;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus 
pasākumus un palielinātu tās ietekmes 
spēju panākt savstarpību un tirgus 
atvēršanu;

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas palielina sviras 
efektu sarunās par tirgus atvēršanu; 
aicina Komisiju pārskatīt priekšlikumus, 
kuros pēc vairākiem gadiem nav panākts 
kompromiss, piemēram, Starptautiskā 
iepirkuma instrumentu;
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Or. en

Grozījums Nr. 57
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus 
pasākumus un palielinātu tās ietekmes 
spēju panākt savstarpību un tirgus 
atvēršanu;

4. aicina Padomi atsākt sarunas un 
ātri panākt vienošanos par starptautiskā 
iepirkuma instrumentiem, kas ir būtisks 
instruments, lai garantētu savstarpīgumu, 
tirgus atvēršanu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES operatoriem 
un atbalstītu ES uzņēmumu piekļuvi 
gobālajiem tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
efektīva un rezultatīva iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus pasākumus 
un palielinātu tās ietekmes spēju panākt 
savstarpību un tirgus atvēršanu;

4. aicina Komisiju strādāt pie tāda 
nostiprināta un atbalstīta iepirkuma 
mehānisma izveides, kas ļautu ES veikt 
ātrus, mērķtiecīgus un saistošus pasākumus 
un noteikt stingrākus savstarpības 
noteikumus attiecībā uz tās tirgus 
atvēršanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
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4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju kā daļu no 
Eiropas tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu kopuma pabeigt darbu pie 
Baltās grāmatas par ārvalstu subsīdijām, 
lai novērstu kropļojošo ietekmi, ko rada 
ārvalstu subsīdijas vienotajā tirgū; 
atgādina, ka tam vajadzētu būt 
saskaņotam ar iespējamu mērķtiecīgu ES 
konkurences noteikumu modernizēšanu 
vai atjaunināšanu, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a steidzami aicina ierosināt tiesību 
aktu "Pērc Eiropas preci";

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b prasa, lai Eiropā publiskā 
iepirkuma konkursos vairs nevarētu 
piedalīties trešās valstis, ja netiek 
garantēta savstarpība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai;

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un tādu tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai, ko izraisa nepamatots valsts 
atbalsts trešās valstīs, lai samazinātu 
ražošanas faktoru izmaksas, kas neatbilst 
Parīzes nolīguma mērķiem, ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem vai centieniem mazināt 
Covid krīzes ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai;

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai; aicina ieviest vērienīgu 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, ar ko 
risināt vides dempinga un klimata 
pārmaiņu problēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
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5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un 
labāk piemēroti Eiropas rūpniecības 
aizsardzībai un tirgus izkropļojumu 
efektīvai apkarošanai;

5. prasa ātri pieņemt izpildes regulu, 
kas saskaņā ar starptautiskiem 
nolīgumiem aizsargās ES tiesības pret 
nelikumīgiem pasākumiem, ko 
pieņēmušas trešās valstis, tostarp 
izmantojot pretpasākumus, ja jaunā 
regula tiks attiecināta arī uz intelektuālo 
īpašumu un pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un 
labāk piemēroti Eiropas rūpniecības 
aizsardzībai un tirgus izkropļojumu 
efektīvai apkarošanai;

5. pauž brīdinājumu par 
nepamatotiem protekcionisma 
pasākumiem, kas grauj globālo 
ekonomiku; aicina stingri izmantot 
Eiropas aizsardzības instrumentus, kas 
pielāgoti, lai aizsargātu Eiropas 
rūpniecību un efektīvi novērstu tirgus 
izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un 
labāk piemēroti Eiropas rūpniecības 

5. prasa pārskatīt Savienības 
starptautiskās tirdzniecības un investīciju 
politiku un aicina Komisiju izvērtēt ES 
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aizsardzībai un tirgus izkropļojumu 
efektīvai apkarošanai;

tirdzniecības instrumentu kopumu, aktīvi 
izpētīt iespējas novērst tirgus 
izkropļojumus un aizsargāt ES pret 
ļaunprātīgu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai;

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un labāk 
piemēroti Eiropas rūpniecības aizsardzībai 
un globālā tirgus izkropļojumu efektīvai 
apkarošanai, jo īpaši ņemot vērā 
stratēģiskos metālus;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt aizsardzības 
pasākumus, lai tie būtu efektīvāki un 
labāk piemēroti Eiropas rūpniecības 
aizsardzībai un tirgus izkropļojumu 
efektīvai apkarošanai;

5. aicina pastiprināt tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai nodrošinātu 
ES efektīvāku un spēcīgāku instrumentu 
kopumu, kas aizsargātu Eiropas 
rūpniecību no naidīgas ārvalstu tirgu 
kropļojošas prakses;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa pieņemt pārskatīto Regulu 
(EK) Nr. 654/2014 (Izpildes regula), lai to 
stiprinātu; uzsver, ka tas ir svarīgs 
instruments, lai aizsargātu Savienības 
intereses saskaņā ar starptautiskajiem 
tirdzniecības nolīgumiem situācijās, kad 
trešās valstis pieņem nelikumīgus 
pasākumus, kas var negatīvi ietekmēt 
mūsu uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju steidzami grozīt 
ES tērauda drošības pasākumu, ņemot 
vērā pašreizējo Covid-19 kontekstu, 
aizsargāt tērauda nozari pret ilgstošu 
globālo jaudas pārpalikumu un negodīgu 
tirdzniecības praksi un garantēt efektīvu 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju apsvērt iespēju 6. aicina Komisiju apsvērt iespēju 
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steidzami piemērot intelektuālā īpašuma 
tiesības un iesaistīt visus dalībniekus 
pārkāpumu un viltošanas apkarošanā, kas ir 
intelektuālā īpašuma rīcības plāna galvenie 
mērķi;

steidzami piemērot intelektuālā īpašuma 
tiesības un iesaistīt visus dalībniekus 
pārkāpumu un viltošanas apkarošanā, kas ir 
intelektuālā īpašuma rīcības plāna galvenie 
mērķi; aicina Komisiju veicināt un 
nodrošināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
(ĢIN) aizsardzību gan starptautiskā, gan 
divpusējā līmenī un atsākt debates par 
nelauksaimniecisko produktu ĢIN, kas 
varētu atbalstīt inovāciju, ilgtspējīgu 
ražošanu un darbvietas ES, uzlabojot 
mūsu kvalitatīvo produktu pievilcību un 
reputāciju visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju apsvērt iespēju 
steidzami piemērot intelektuālā īpašuma 
tiesības un iesaistīt visus dalībniekus 
pārkāpumu un viltošanas apkarošanā, kas 
ir intelektuālā īpašuma rīcības plāna 
galvenie mērķi;

6. aicina Komisiju panākt līdzsvaru 
starp intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanu un inovāciju veicināšanu, 
zāļu pieejamības nodrošināšanu un 
sabiedrības veselības aizsardzību; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismi, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), būtu 
jāizmanto, lai novērstu iespējamo zāļu 
trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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6. aicina Komisiju apsvērt iespēju 
steidzami piemērot intelektuālā īpašuma 
tiesības un iesaistīt visus dalībniekus 
pārkāpumu un viltošanas apkarošanā, kas 
ir intelektuālā īpašuma rīcības plāna 
galvenie mērķi;

6. mudina Komisiju nodrošināt 
intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu 
piemērošanu un apkarot viltotu un 
pirātisku preču tirdzniecību visā 
starptautiskajā piegādes ķēdē, 
sadarbojoties ar visiem attiecīgajiem 
dalībniekiem, — tie ir intelektuālā īpašuma 
rīcības plāna galvenie mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina apkarot tiesiskus strīdus 
saistībā ar valdības pasākumiem Covid-19 
ietekmes mazināšanai uz veselību, 
ekonomiku un sociālo jomu un kopumā 
nekavējoties noteikt moratoriju 
ieguldītāju un valstu arbitrāžai;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs, un aizsargāt konkurētspēju 
Eiropas vienotajā tirgū, lai garantētu 
Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu 
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drošumu; tomēr uzsver, ka ir svarīgi 
līdzsvarot un izmantot šādu ĀTI 
izvērtēšanas mehānismu tikai vajadzības 
gadījumā, lai izvairītos no tā, ka pati ES 
kļūst par protekcionistisku valsti; uzsver, 
ka ir svarīgi labāk koordinēt dalībvalstu 
darbības, galveno uzmanību pievēršot 
saskaņotībai, efektivitātei un 
pārredzamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. aicina dalībvalstis ātri īstenot visus 
regulas noteikumus par ārvalstu tiešo 
investīciju izvērtēšanu, lai aizsargātu 
stratēģiskās nozares no naidīgas 
pārņemšanas, jo īpaši tādās jomās kā 
veselības aprūpe un citas būtiska 
infrastruktūra, svarīgas 
pamattehnoloģijas un jebkuri citi aktīvi 
drošības un kiberdrošības interesēs; aicina 
Komisiju nākt klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu, ar ko stiprinātu ES 
pretmonopola noteikumus, lai novērstu 
un novērstu naidīgu pārņemšanu, ko veic 
trešo valstu uzņēmumi, kurus ļoti subsidē 
to valdības, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
krīzi un ES atveseļošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu, palīdzot tām 
valstīm, kurās nav efektīvas sistēmas, 
ieviest līdzsvarotus pasākumus, un 
aizsargāt piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
veselības aprūpei, infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs; uzsver, cik svarīga ir labāka 
koordinācija un informācijas apmaiņa 
starp dalībvalstu darbībām, galveno 
uzmanību pievēršot saskaņotībai, 
efektivitātei un pārredzamībai, lai 
uzlabotu ES konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. atzinīgi vērtē 2020. gada 25. martā 
publicētās Komisijas vadlīnijas par 
ārvalstu tiešo investīciju izvērtēšanu; 
aicina Komisiju cieši uzraudzīt un sniegt 
nepieciešamo palīdzību šīs regulas 
īstenošanā, lai drošības vai sabiedriskās 
kārtības interesēs aizsargātu piekļuvi 
stratēģiskām nozarēm, infrastruktūrai, 
svarīgām pamattehnoloģijām vai jebkuriem 
citiem aktīviem, jo īpaši ņemot vērā 
pašreizējo Covid krīzi, kurā draudi var būt 
saistīti ar ārkārtas situāciju sabiedrības 
veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Geert Bourgeois
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs; uzsver, ka Komisijai ir 
galvenokārt koordinējoša loma, paredzot 
iespēju atsevišķām dalībvalstīm lemt par 
mehānisma piemērošanu vai 
nepiemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. atzinīgi vērtē vadlīnijas par 
ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) izvērtēšanu 
un aicina Komisiju tās stiprināt, arī ņemot 
vērā pašreizējo krīzi, lai drošības un 
kiberdrošības interesēs aizsargātu 
stratēģiskās nozares, infrastruktūru, 
svarīgākās pamattehnoloģijas vai 
jebkurus citus aktīvus.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs.

7. aicina Komisiju stiprināt ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu un aizsargāt 
piekļuvi stratēģiskām nozarēm, būtiskai 
infrastruktūrai, svarīgām 
pamattehnoloģijām vai jebkuriem citiem 
aktīviem drošības un kiberdrošības 
interesēs, lai novērstu naidīgu 
pārņemšanu no trešo valstu uzņēmumu 
puses;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) aicina Komisiju turpināt sarunas 
par e-komerciju, kas ir viena no 
nedaudzajām nozarēm, kura, neraugoties 
uz pandēmiju, ir uzplaukusi, lai panāktu 
MC12 vienošanos; atgādina, ka pārrobežu 
datu plūsmas ir būtiskas digitālajai 
ekonomikai; aicina Komisiju integrēt 
stingrus aizsardzības pasākumus attiecībā 
uz datu pārsūtīšanu; atgādina, ka ES 
joprojām cieš no sadarbspējas trūkuma 
iekšzemes privātuma tiesību aktos un 
patērētāju aizsardzības tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
7. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2) aicina Komisiju turpināt darbu pie 
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visaptverošu un saistošu piegādes ķēdes 
tiesību aktu izstrādes; norāda, ka ir 
nepieciešama obligāta uzņēmumu 
uzticamības pārbaude, kas nodrošina 
lielāku ilgtspēju un izturību pret krīzēm 
vērtības radīšanas procesā, lai radītu 
noturīgākas vērtību ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju pārskatīt 
pašreizējo stratēģiju, ņemot vērā 
vajadzību pēc ilgtermiņa pieejas, kurā 
digitalizācija, pakalpojumi, ražošana, 
vides un darba tiesības ir savstarpēji 
saistītas un darbojas, lai uzlabotu ES 
uzņēmumu konkurētspēju 
starptautiskajos tirgos; atgādina, ka 
priekšlikums par globālo piegādes ķēžu 
stratēģiju būtu jāuzskata par atbalstu ES 
rūpniecības stratēģijai;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa nekavējoties iesaldēt visas 
sarunas par jauniem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 86
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver digitalizācijas kā galvenā 
instrumenta nozīmi, lai stiprinātu ES 
rūpniecību un tās pozīciju starptautiskajā 
tirgū; šajā sakarā aicina Komisiju 
turpināt sarunas par e-komerciju, 
neraugoties uz pašreizējām pandēmijas 
grūtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Komisiju apsvērt iespēju 
ieviest tiesību aktu “Pērc Eiropas preci”, 
lai atbalstītu Eiropas ražotājus, jo īpaši 
MVU, saskaroties ar pieaugošo 
konkurenci, ko jo īpaši rada jaunietekmes 
valstis; uzsver, ka tiesību akts “Pērc 
Eiropas preci” ir nepieciešams, ja nav 
spēcīga starptautiskā iepirkuma 
instrumenta; šajā sakarā atgādina, ka ES 
rūpniecības stratēģija vienmēr ir pārāk 
koncentrēta uz pakalpojumiem, nevis 
ražošanas nozarēm, kas joprojām veido 
lielāko daļu no ES MVU;

Or. en


