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Grozījums Nr. 1
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka par cilvēktiesību 
aizsardzību savās valstīs ir atbildīgas tikai 
valstis un valdības un ka šī atbildība 
netiek nodota privātiem dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a atgādina, ka ES ekonomika 
piedzīvo lielāko pasaules ekonomikas krīzi 
kopš Lielās depresijas, kad īpaši smagi 
cieta uzņēmumi visā Eiropā; uzsver, ka 
sevišķi šajā laikā nedrīkst pieņemt 
nekādas ekonomiku bremzējošas vai tai 
kaitējošas likumdošanas iniciatīvas, 
piemēram, tādas, kas rada lielāku 
administratīvo slogu vai juridisko 
nenoteiktību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b atgādina, ka saskaņā ar ANO 
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pamatprincipiem par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām korporatīvā uzticamības 
pārbaude attiecas tikai uz starptautiski 
atzītām cilvēktiesībām; norāda, ka ir 
jāizvairās no šo principu piemērošanas 
citām jomām, piemēram, ūdens, augsnes 
vai gaisa piesārņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.c prasa pirms katras iniciatīvas 
ierosināšanas veikt pamatīgu ietekmes 
novērtējumu, kurā galvenā uzmanība 
tiktu pievērsta:
a) administratīvajam slogam 
uzņēmumiem;
b) ES uzņēmumu pievienotajai vērtībai;
c) nodarbinātībai ES uzņēmumos;
d) ES uzņēmumu iesaistei starptautiskajos 
tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
-1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.d atgādina, cik svarīgi juridiskās 
noteiktības radīšanā un efektīvā 
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likumdošanā ir pārejas periodi; šajā 
sakarā uzsver, ka ir vajadzīgs vismaz 
7 gadu pārejas periods, lai uzņēmumi 
varētu īstenot jebkādus jaunus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis; uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības jomā uzticamības pārbaudei 
un atbildīgai izmantošanai ir jākļūst par 
standarta uzņēmējdarbības praksi visu 
mērogu tirgus dalībniekiem; atzīst 
atšķirības, kas pastāv pārrobežu 
uzņēmējdarbības darījumu apjomā un 
sarežģītībā un pozīcijā piegādes ķēdēs, un 
nepieciešamību to atspoguļot formalizētās 
uzticamības pārbaudes prasībās;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems sociālās, vides un 
cilvēktiesību uzticamības pārbaudes 
līmenis, kā to apliecina Eiropas Komisijas 
pētījums par "uzticamības pārbaudes 
prasībām visā piegādes ķēdē"; uzsver, ka 
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gaidāmajā ES tirdzniecības politikas 
pārskatīšanā galvenā uzmanība jāpievērš 
uzņēmumu uzticamības pārbaudei;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. uzsver, ka valstu un valdību 
pienākums ir ievērot, aizsargāt un 
nodrošināt cilvēktiesības, un tādēļ 
atgādina, cik svarīgas brīvās tirdzniecības 
nolīgumos ir stingras nodaļas par 
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; pauž 
nožēlu par to, ka piegādes ķēdē pašreiz ir 
zems uzticamības pārbaudes līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Liesje 
Schreinemacher, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. uzsver, ka globalizētā un 
digitalizētā pasaulē atbildība par vispārējo 
cilvēktiesību ievērošanu jāuzņemas visai 
starptautiskajai sabiedrībai, un pauž 
nožēlu par to, ka piegādes ķēdē pašreiz ir 
zems uzticamības pārbaudes līmenis;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Sven Simon

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis; vienlaikus atzīst uzņēmumu visā 
ES centienus pēdējos gados uzlabot 
attiecīgos rādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
īstenošanas līmenis par spīti aizvien 
pieaugošajām pārredzamības un pārskatu 
sniegšanas prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
īstenošanas līmenis par spīti aizvien 



PE657.475v01-00 8/76 AM\1213952LV.docx

LV

līmenis; pieaugošajai brīvprātības standartu 
esībai;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, 
Dita Charanzová, Nicola Danti, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis — jo īpaši tādēļ, ka uzticamības 
pārbaude var būt līdzeklis konkurētspējas 
palielināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis;

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes 
līmenis daudzos uzņēmumos, kas darbojas 
globālā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes 
ķēdē pašreiz ir zems uzticamības 
pārbaudes līmenis;

1. atzīst līdz šim paveikto darbu, lai 
sasniegtu pašreizējo piegādes ķēdes 
uzticamības pārbaudes līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka pasaules piegādes ķēdēs 
joprojām ir plaši izplatīti cilvēktiesību un 
vides standartu pārkāpumi un ka, 
pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
veiktajiem pētījumiem, ir skaidri redzams, 
ka ievērojams skaits Eiropas uzņēmumu 
savā piegādes ķēdē neveic nekādas 
uzticamības pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver vairākas brīvprātīgas ES 
uzņēmumu iniciatīvas un darbības 
atbildīgas uzņēmējdarbības jomā; uzsver, 
ka arī turpmāk uzņēmumiem būs 
nepieciešams atbalsts un līdzdarbība šajā 
procesā;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka korporatīvā uzticamības 
pārbaude ir arvien vairāk iekļauta 
juridiskajos standartos dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā; tādēļ aicina šo pienākumu ar 
tādiem pašiem nosacījumiem piemērot arī 
ārvalstu uzņēmumiem, kuri vēlas piekļūt 
iekšējam tirgum; vajadzības gadījumā 
pieprasa, lai attiecīgajam importam tiktu 
piemēroti papildu nodokļi atkarībā no tā, 
cik smagi ir pārkāpts uzticamības 
pārbaudes pienākums; aicina aizliegt 
piekļuvi tirgum tiem produktiem, ar 
kuriem finansē noziedzniekus un tīklus, 
kas pārkāpj cilvēktiesības;

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā; aicina Komisiju veikt rūpīgu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
piegādes ķēdes paplašināmību, kam būtu 
jāpiemēro regulējums, lai panāktu 
faktisku ietekmi uz cilvēktiesību 
aizsardzību, vienlaikus līdzsvarojot 
pieaugošās birokrātiskās sekas 
uzņēmumu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi stiprināt Eiropas starptautisko 
konkurētspēju, radot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskā 
mērogā; norāda, ka uzticamības 
pārbaudes procesi ir jāformulē tā, lai tie 
nekaitētu ES konkurētspējai un palīdzētu 
mazināt trešo valstu negodīgas 
konkurences priekšrocības, ko rada zemāki 
aizsardzības standarti starptautiskajā 
tirdzniecībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā; uzskata, ka uzņēmumiem, 
kas ir dibināti vai darbojas Savienībā, 
jābūt juridiski atbildīgiem par jebkādu 
kaitējumu, ko tie rada cilvēkiem un videi 
Savienībā vai trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi stiprināt Eiropas starptautisko 
konkurētspēju, radot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskā 
mērogā; atzīmē, ka uzticamības 
pārbaudes procesi var palīdzēt mazināt 
trešo valstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas izriet no zemākiem 
aizsardzības standartiem starptautiskajā 
tirdzniecībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. tāpēc ir pārliecināts, ka tiesību akti 
par obligātu ES līmeņa starpnozaru 
uzticamības pārbaudi ir nepieciešami, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
kā arī ir nepieciešami Eiropas 
uzņēmumiem, lai novērstu negodīgas 
konkurences priekšrocības, kas rodas 
starptautiskajā tirdzniecībā, un lai 
palielinātu piegādes ķēžu izsekojamību un 
pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude visā piegādes ķēdē ir 
nepieciešama, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un lai novērstu 
negodīgas konkurences priekšrocības, kā 
arī sociālo un vidisko dempingu, kas rodas 
starptautiskajā tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Dita Charanzová, Jérémy Decerle, Samira Rafaela
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama ES 
un ārvalstu uzņēmumiem, kuri darbojas 
vienotajā tirgū, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un novērstu 
negodīgas konkurences priekšrocības, kas 
rodas starptautiskajā tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā no vidiskā un sociālā 
dempinga;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
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radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, 
veicinātu labu pārvaldību un palielinātu 
pārskatatbildību globālajās piegādes 
ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka uzlabota globāla 
uzticamības pārbaude varētu veicināt 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu 
un negodīgu konkurences priekšrocību, 
kas rodas starptautiskajā tirdzniecībā, 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaude ir nepieciešama, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Sven Simon

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā 
tirdzniecībā;

2. atgādina, ka uzticamības pārbaude 
veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un negodīgu konkurences priekšrocību, 
kas rodas starptautiskajā tirdzniecībā, 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ir pārliecināts, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai 
novērstu varas nelīdzsvarotību pircēja un 
piegādātāja attiecībās; atzīmē, ka 
noteiktas iepirkuma prakses, piemēram, 
zemas cenas, pēdējā brīža kavēšanās, 
atcelšana vai pasūtījumu izmaiņas, 
ietekmē piegādātāju spēju ievērot vides un 
sociālos standartus; tādēļ uzsver, ka 
uzticamības pārbaudes saistībām papildus 
globālajām vērtības ķēdēm būtu jāveicina 
izmaiņas uzņēmumu iepirkuma praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Luisa Regimenti

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

2.a uzsver, ka uzņēmumiem ārpus ES, 
kas vēlas importēt uz ES, būtu jāpilda 
uzticamības pārbaudes un korporatīvās 
atbildības pienākumi, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
novērstu ražošanas pārvietošanu vai 
delokalizēšanu ārpus ES valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības nodaļas ir 
bezprecedenta instrumenti, cita starpā 
nodrošinot cilvēktiesību un darba 
standartu ievērošanu un pilnveidošanu 
trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Enikő Győri, Angelika Winzig

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka turpmākajos tiesību 
aktos par uzticamības pārbaudi būtu 
jāizslēdz uzņēmumu civiltiesiskā 
atbildība;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka ir vajadzīga 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīva par korporatīvo uzticamības 
pārbaudi un korporatīvo pārskatatbildību, 
ar ko izveido Savienības sistēmu piegādes 
ķēdes, tostarp starptautisko piegādes ķēžu, 
uzticamības pārbaudei, kura tiek 
izstrādāta, lai:
a) palīdzētu Savienības ekonomikas 
dalībniekiem ievērot cilvēktiesības un 
vides ilgtspējību un novērstu ļaunprātīgu 
izmantošanu, tiem veicot darbības un 
pieņemot lēmumus par resursu 
izmantošanu;
b) palielinātu noteiktību un pārredzamību 
attiecībā uz to uzņēmumu piegādes praksi, 
kuri veic sagādi no valstīm ārpus Eiropas 
Savienības;
c) samazinātu iespējas apiet vai ignorēt 
Eiropas un starptautiski atzītās vērtības 
un standartus, kā arī spēkā esošos vietējos 
tiesību aktus par cilvēktiesībām, 
sociālajām tiesībām un vides tiesībām;
d) nostiprinātu piegādes ķēdes un novērstu 
starptautiskās tirdzniecības traucējumus;

e) aizsargātu patērētāju intereses, 
nodrošinot produktu kvalitāti un 
uzticamību;
f) veicinātu konkurences tiesību 
ievērošanu;
g) veicinātu taisnīgumu nodokļu jomā, jo 
īpaši attiecībā uz starptautiskajiem 
uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. uzsver, ka valsts lomu un atbildību 
par cilvēktiesību aizsardzību nedrīkst 
nodot privātiem dalībniekiem; tomēr ir 
pārliecināts, ka uzticamības pārbaudes 
pasākumi var papildināt esošās 
pašregulācijas un brīvprātīgās iniciatīvas, 
piemēram, sertifikācijas shēmas, spēju 
veidošanas mehānismus un izpratnes 
veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir 
cilvēktiesību pārkāpumu novēršana, un ka 
paralēlu iniciatīvu racionalizācija var 
mazināt iespējamos piegādes ķēžu riskus 
un palīdzēt novērst starptautiskās 
tirdzniecības traucējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. atgādina, ka uzticamības pārbaudes 
pienākumu mērķim vajadzētu būt 
cilvēktiesību un darba tiesību un vides 
standartu pārkāpumu novēršanai, 
uzlabojot darba tiesību un vides 
pamatstandartu ievērošanu, tostarp 
Parīzes saistības klimata jomā visā 
piegādes ķēdē;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un ilgtspējai un 
starptautiskās tirdzniecības traucējumu 
novēršanai; ir pārliecināts, ka tiesību 
aktiem vajadzētu radīt skarto personu un 
kopienu efektīvu piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem; un nodrošināt 
atbildību par nodarīto kaitējumu, tostarp 
ar sankcijām, piemēram, izslēgšanu no 
publiskā iepirkuma, un tirdzniecības 
veicināšanas instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai; ir 
pārliecināts, ka cilvēktiesību uzticamības 
pārbaude jāuzskata par pastāvīgi 
uzlabojumu dinamisku procesu, un aicina 
Komisiju ieviest pienācīgu uzraudzības un 
izpildes mehānismu, lai tie, kas neievēro 
tiesību aktus, tiktu stimulēti ievērot 
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noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, 
Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai; 
aicina Komisiju, ievērojot principu "viens 
pieņemts — viens atcelts", nekavējoties 
izvērtēt, kuru pašreizējo regulu varētu 
atjaunināt vai aizstāt;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai; 
uzskata, ka ES regulējumam būtu jāpalīdz 
uzņēmumiem pārvaldīt un pildīt savus 
korporatīvos pienākumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai, cieņas pret Eiropas 
Savienības pamatvērtībām iekļaušanai 
tirdzniecības noteikumos un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka daudzpusēja 
nolīguma par uzticamības pārbaudes 
pienākumiem PTO mērķim vajadzētu būt 
cilvēktiesību, darba tiesību un vides tiesību 
pārkāpumu novēršanai, piegādes ķēžu 
nostiprināšanai, starptautiskās tirdzniecības 
traucējumu novēršanai un ka tas varētu 
būt jauns bākuguns projekts PTO 
stiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Luisa Regimenti
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu noteikšanai, 
pārtraukšanai, novēršanai un 
mazināšanai, piegādes ķēžu 
pārredzamības nostiprināšanai un 
starptautiskās tirdzniecības traucējumu 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes 
ķēžu nostiprināšanai un starptautiskās 
tirdzniecības traucējumu novēršanai;

3. ir pārliecināts, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu 
būt cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
tiesību pārkāpumu novēršanai, ES 
stratēģiskās autonomijas veicināšanai, 
padarot piegādes ķēdes stiprākas, un 
starptautiskās tirdzniecības traucējumu 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

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

3.a atgādina1a, ka gan valstīs, gan 
starp tām pastāv būtiskas atšķirības tādos 
aspektos kā ražošanas struktūras, sieviešu 
līdzdalība darbaspēkā un sociālās 
aizsardzības sistēmas; atgādina, ka 
sievietes ir lielākā daļa darbinieku tādās 
nozarēs kā apģērba ražošana un 
tekstilrūpniecība, telekomunikācija, 
tūrisms, aprūpes ekonomika un 
lauksaimniecība, kurās tās lielākoties 
strādā zemāk atalgotu vai zemāka statusa 
oficiālu vai neoficiālu darbu nekā vīrieši; 
atgādina, ka tas var novest pie 
ļaunprātīgas izturēšanās darbavietā, 
diskriminācijas, dzimumu segregācijas 
profesiju un veikto darbu ziņā, darba 
samaksas un darba apstākļu dzimumu 
nelīdztiesībai, kā arī dzimumspecifiskiem 
ierobežojumiem attiecībā uz ražošanas 
resursu, infrastruktūras un pakalpojumu 
pieejamību; tādēļ uzsver, ka uzticamības 
pārbaudes pienākumam ir jāattiecas uz 
dzimumu līdztiesību, un prasa 
uzņēmumiem skaidri apsvērt, kā faktiskā 
vai iespējamā negatīvā ietekme var 
atšķirties vai būt specifiska sievietēm;
_________________
1a Eiropas Parlamenta 2018. gada 
13. marta rezolūcija par dzimumu 
līdztiesību ES tirdzniecības nolīgumos 
(2017/2015(INI)).

Or. en

Grozījums Nr. 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina piemērot ekonomiskas 
sankcijas Eiropas valstu valdībām un 
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komercorganizācijām, kas iesaistītas 
cilvēktiesību pārkāpumos un trešās valstīs 
veiktajos pārkāpumos un kam ir ciešas 
komerciālas saites ar Savienību, lai 
novērstu iesaistīšanos cilvēktiesību 
pārkāpumos, kuri saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem var būt 
noziegumi pret cilvēci, un lai atturētu no 
šādas iesaistīšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tādēļ ir pārliecināts, ka tiesību 
aktiem par obligātu uzticamības pārbaudi 
ir jābūt pamatotiem uz principu “ 
nenodarīt kaitējumu", un tiem ir jābūt 
vērstiem uz to, lai visā piegādes ķēdē 
noteiktu, novērstu, mazinātu un labotu 
cilvēktiesību (tostarp sociālo tiesību) 
pārkāpumus un kaitējumu videi;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ir pārliecināts, ka darba tiesību 
pienākumi starptautiskajā piegādes ķēdē 
nedrīkst aprobežoties tikai ar SDO 
pamatkonvencijām, bet tiem ir jāatbilst to 
uzņēmumu pienākumiem, kuri darbojas 
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ES, attiecībā uz visās SDO konvencijās 
noteiktajām vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sven Simon

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jaunajā uzticamības 
pārbaudes regulējumā galvenā uzmanība 
jāpievērš digitālajiem risinājumiem, lai 
samazinātu birokrātisko slogu 
ekonomikai — jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ir stingri pārliecināts, ka saistoši 
uzticamības pārbaudes pienākumi, tostarp 
riska analīze un riska pārvaldība, 
palielina piegādes ķēžu stabilitāti un 
novērš starptautiskās tirdzniecības 
traucējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b mudina visus Eiropas uzņēmumus, 
kas ir iesaistīti projektos saistībā ar 
iniciatīvu "Viena josla, viens ceļš", 
veicināt cilvēktiesību ievērošanu saskaņā 
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
pamatprincipiem par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām; aicina dalībvalstis sniegt 
efektīvus norādījumus Eiropas 
uzņēmumiem par to, kā novērtēt faktisko 
un potenciālo ietekmi uz cilvēktiesībām 
saistībā ar iniciatīvu "Viena josla, viens 
ceļš";

Or. en

Grozījums Nr. 54
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 
Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka visaptverošas 
pārredzamības prasības ir būtisks 
elements obligātas uzticamības pārbaudes 
tiesību aktā; atzīmē, ka plašāka 
informācija un informācijas izpaušana 
sniedz piegādātājiem un ražotājiem 
labāku kontroli un izpratni par savām 
piegādes ķēdēm un uzlabo sabiedrības 
uzticēšanos ražošanai; atgādina, ka šā 
mērķa sasniegšanu var veicināt blokķēdes 
tehnoloģija;

Or. en

Grozījums Nr. 55
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Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b ir pārliecināts, ka klimata 
pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķi 
panākt, lai pasaules vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 1,5 grādus pēc 
Celsija virs pirmsrūpniecības laikmeta 
līmeņa, ir jābūt daļai no uzņēmumu 
uzticamības pārbaudes pienākuma;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c ir pārliecināts, ka piegādes ķēdes 
pārredzamība ir gan cilvēktiesību un vides 
uzticamības pārbaudes priekšnoteikums, 
gan tās galvenais aspekts;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Nicola Danti, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
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aktiem piegādes ķēdēs; aktiem piegādes ķēdēs; atgādina, ka 
Komisija ir ierosinājusi izstrādāt 
vispusīgu stratēģiju apģērbu nozarei kā 
daļu no jaunā aprites ekonomikas rīcības 
plāna, kas, iekļaujot vienotu standartu 
kopumu attiecībā uz uzticamības pārbaudi 
un sociālo atbildību, varētu būt vēl viens 
piemērs, kā integrēt detalizētāku pieeju 
konkrētai nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs; pauž nožēlu, ka 
bija vajadzīgi trīs gadi, lai regulējums 
stātos spēkā, un pauž viedokli, ka ir 
nepieciešams savlaicīgāk īstenot jauno 
uzticamības pārbaudes direktīvu, lai 
ieinteresētās personas un sabiedrība būtu 
informētas par to un iesaistītas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs; pauž nožēlu, ka 
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regulējumā nav paredzēts ne izpildes 
mehānisms, ne iespēja cietušajiem 
izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus; 
uzsver, ka šie mehānismi ir jāiekļauj 
nākamajā pārskatīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs, uzliekot Eiropas 
uzņēmumiem pienākumus attiecībā uz to 
pārvaldības sistēmām, riska pārvaldību, 
neatkarīgu trešo personu veiktām 
revīzijām un informācijas atklāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Inma Rodríguez-Piñero, 
Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka nozarei 
specifiskas iniciatīvas, piemēram, ES 
konfliktu izrakteņu regulējums, ES 
Kokmateriālu regula, Ieguldījumu 
izvērtēšanas regula un Regula par tādu 
preču eksporta aizliegumu, kuras var 
izmantot spīdzināšanai, ir kļuvušas par 
kritēriju saistošiem uzticamības pārbaudes 
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tiesību aktiem piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs; uzsver, ka jaunajos 
ES tiesību aktos būtu jāietver arī stingri 
izpildes mehānismi un piekļuve sūdzību 
mehānismam;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jérémy 
Decerle, Nicola Danti, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs; uzskata, ka šis 
spēkā esošais regulējums var būt par 
pamatu konkrētai nozarei piemērojamai 
detalizētākai pieejai jaunajā regulā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs un prasa to stingri 
piemērot;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
mērķtiecīgiem saistošiem uzticamības 
pārbaudes tiesību aktiem piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
mērķtiecīgiem uzticamības pārbaudes 
tiesību aktiem piegādes ķēdēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu 
izrakteņu regulējums ir kļuvis par piemēru 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību 
aktiem piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju veikt pasākumus 
attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas 
pašlaik gūst labumu no piespiedu darba 
nometnēm Siņdzjanā, Ķīnā, kur 
tūkstošiem uiguru tautības pilsoņu ir 
spiesti strādāt tādu preču ražošanā, kas 
vēlāk ir daļa no dažu Eiropas un pasaules 
uzņēmumu piegādes ķēdēm, piemēram, 
cita starpā Apple, Sony, Samsung, 
Microsoft, Nokia, Adidas, Lacoste, Gap, 
Nike, Puma, Uniqlo, H&M, BMW, 
Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover 
vai Jaguar;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju arī turpmāk 
ieviest nozarei specifiskus ES tiesību 
aktus par obligātu uzticamības pārbaudi, 
tostarp meža un ekosistēmu riska precēm 
un apģērbu nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju izpētīt jaunus 
tehnoloģiskus risinājumus, kas atbalstītu 
izsekojamības izveidi un uzlabošanu 
globālajās piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
uzticamības pārbaudes regulējumam būtu 
jābalstās uz ANO pamatprincipiem, ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem un pievienotajām ESAO 
Atbildīgas uzņēmējdarbības rīcības 
pamatnostādnēm, standartiem, kas 
noteikti SDO pamatkonvencijās un 
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Daudzpusējos vides nolīgumos 
(piemēram, UNFCCC un Konvencijā par 
bioloģisko daudzveidību) un citiem 
starptautiskiem standartiem, kuri veicinās 
turpmāku starptautisko konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kurās uzsvērts tas, cik 
svarīga ir piekļuve tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un cietušo rehabilitācijai; 
atbalsta notiekošās sarunas saistoša ANO 
instrumenta izstrādei par cilvēktiesībām 
transnacionālām korporācijām un citiem 
uzņēmumiem un uzsver, cik svarīga ir ES 
proaktīva iesaiste šajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. atzinīgi vērtē izcilo darbu, kas līdz 
šim paveikts starptautiskā līmenī, un ir 
pārliecināts, ka jebkurš turpmāks 
regulējums, ja tāds ir nepieciešams, būtu 
jāveic ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām 
personām, tostarp uzņēmumiem, un tam 
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būtu jābalstās uz pastāvošām nesaistošām 
pieejām, piemēram, ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
uzticamības pārbaudes regulējumam būtu 
jābalstās uz ANO pamatprincipiem, ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem un pievienotajām ESAO 
Atbildīgas uzņēmējdarbības rīcības 
pamatnostādnēm, kā arī ILO un citiem 
starptautiskiem standartiem, kas veicinās 
turpmāku starptautisko konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. atzinīgi vērtē izcilo darbu, kas līdz 
šim paveikts starptautiskā līmenī, un ir 
pārliecināts, ka jebkādam turpmākam 
regulējumam, ja tāds ir nepieciešams, būtu 
jābalstās uz pastāvošām nesaistošām 
pieejām, piemēram, ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 



AM\1213952LV.docx 37/76 PE657.475v01-00

LV

uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem; atzīmē, ka paplašinātos 
EĀDD ziņojumus varētu izmantot kā 
ikgadēju kopēju pamatu uzņēmumu 
pašnovērtējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Nicola Danti, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem — jo īpaši attiecībā uz tādu 
pieeju, kas balstīta uz lielumu un risku, kā 
arī uz konkrētai nozarei specifisku pieeju;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem; uzsver, ka piegādes ķēžu 
labākai uzraudzībai var izmantot jaunus 
digitālos līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem, un ESAO Atbildīgas 
uzņēmējdarbības rīcības 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajā 
regulējumā būtu jāņem vērā ANO 
pamatprincipi un ESAO pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. ir pārliecināts, ka iespējamam 
turpmākajam regulējumam būtu jābalstās 
uz ANO pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sven Simon

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam 
regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem;

5. atzīmē norādes, ko ANO 
pamatprincipi un ESAO pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem nodrošina 
gaidāmajam regulējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Inma Rodríguez-Piñero
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzstāj, ka ir jāievēro Apvienoto 
Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipi; aicina 
Padomi pilnvarot Komisiju aktīvi 
iesaistīties notiekošajās sarunās, lai 
izveidotu saistošu ANO instrumentu 
attiecībā uz transnacionālām 
korporācijām un citiem uzņēmumiem, 
ievērojot cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju censties veidot 
dialogu par to, kā izstrādāt līdzīgus 
likumprojektus par uzticamības pārbaudi 
ar citām pasaules ekonomikā nozīmīgām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
Šveici, Ķīnas Tautas Republiku, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Indiju, Krieviju, 
ASEAN, Āfrikas Savienību un mūsu 
partneriem Amerikā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

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

5.a uzsver, ka jauniem uzticamības 
pārbaudes tiesību aktiem jābūt 
saskaņotiem ar citiem ES nozaru 
likumprojektiem par uzticamības 
pārbaudi un ar attiecīgajiem Savienības 
un dalībvalstu tiesību aktiem; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
pārskatīt Nefinanšu informācijas 
ziņošanas direktīvu, kurā ir konstatētas 
būtiskas nepilnības;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jauns uzticamības 
pārbaudes regulējums pilnībā jāsaskaņo 
ar citiem ES nozaru likumprojektiem par 
uzticamības pārbaudi un ziņošanas 
pienākumiem, piemēram, Nefinanšu 
informācijas ziņošanas direktīvu, kā arī 
jāsaskaņo ar attiecīgajiem dalībvalstu 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka, lai reāli panāktu 



PE657.475v01-00 42/76 AM\1213952LV.docx

LV

efektīvu atbilstību augsta līmeņa 
standartiem piegādes ķēdes uzticamības 
pārbaudes jomā, ir vajadzīgi stimuli 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina izstrādāt tiesību aktus par 
cilvēktiesībām un vides uzticamības 
pārbaudi uzņēmumiem, kas aptvertu visu 
to piegādes ķēdi; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
Eiropas Komisijas publisko apņemšanos 
ieviest šādu likumdošanas iniciatīvu 
2021. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe 
Hansen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā proporcionalitātes princips, proti, 
MVU kapacitātes ierobežojumi; atgādina, 
ka pat tad, ja MVU vairs neietilps kādā no 
turpmākajām ES iniciatīvām, saistības 
tiem tiks uzliktas pakārtoti kā daļa no to 
uzņēmumu piegādes ķēdes, kas ietilpst 
darbības jomā; uzsver, ka ir svarīgi veikt 
ietekmes novērtējumu, lai izstrādātu tādus 
noteikumus, kas uzlabo konkurētspēju, ir 
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funkcionāli un piemērojami visiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp MVU; norāda, ka 
vairāk uzmanības jāpievērš sertificētām 
nozares shēmām, pamatojoties uz labāko 
praksi, kā papildinājumam piesardzīgi 
izstrādātiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. atzīmē, ka vairāk nekā 95 % 
Eiropas rūpniecības veido MVU; uzsver, 
ka pašreizējā Covid-19 pandēmijas 
ekonomiskā ietekme uz MVU ir 
neproporcionāla; uzsver, ka iespējamajos 
turpmākajos uzticamības pārbaudes tiesību 
aktos ir pienācīgi jāņem vērā MVU 
kapacitātes ierobežojumi; norāda, ka 
sertificētām nozares shēmām, kas balstītas 
uz paraugpraksi, arī turpmāk vajadzētu 
saglabāt prioritāti pār tiesību aktiem; 
uzsver, ka tāpēc MVU ir jāaizsargā pret 
iespējamo papildu ietekmi, ko varētu radīt 
iespējamie saistošie tiesību akti lielākiem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
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vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

vērā MVU kapacitātes ierobežojumi un ka, 
lai gan katram ekonomikas dalībniekam 
ir jāizveido kontroles un pārredzamības 
sistēma savā piegādes ķēdē, tostarp 
identificējot piegādes ķēdes augšupējos 
dalībniekus, MVU to var īstenot, 
piedaloties Komisijas atzītās sertificētās 
nozares rūpniecības vadītās programmās; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos 
uzticamības pārbaudes tiesību aktos ir 
pienācīgi jāņem vērā MVU kapacitātes 
ierobežojumi; norāda, ka sertificētas 
nozares shēmas neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka uzticamības pārbaude ir 
balstīta uz risku, tāpēc daudziem maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem var būt nepieciešami 
ne tik plaši un formalizēti uzticamības 
pārbaudes procesi atkarībā no riska, kam 
tie pakļauti; norāda, ka sertificētas nozares 
shēmas un daudzu ieinteresēto personu 
iniciatīvas neaizstāj tiesību aktus, kā arī 
dalība šajās shēmās neaizstāj uzņēmumu 
pienākumu veikt uzticamības pārbaudi; 
uzsver, ka ir labāk jāregulē sociālās 
revīzijas;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus; aicina Komisiju 
izvērtēt iespēju jau spēkā esošajos 
ziņošanas pienākumos iekļaut 
uzticamības pārbaudi un uzsver, cik 
būtiski ir tas, lai visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas vienotajā tirgū, būtu kopīgi 
ziņojumu kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU, kā arī mikrouzņēmumu 
kapacitātes ierobežojumi; uzsver, ka MVU 
piegādes ķēdē ir pakārtoti uzņēmumi un 
ka to atbalstam ir vajadzīgi samērīgi, bet 
ne pārslogojoši noteikumi, kā arī īpaši 
atbalsta instrumenti; norāda, ka 
sertificētas nozares shēmas neaizstāj 
tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka, lai gan sertificētas nozares 
shēmas vai dalība šādās shēmās neaizstāj 
tiesību aktus, tās sniedz MVU iespējas 
efektīvi apvienot un dalīt pienākumus; 
norāda, ka Eiropas Komisijai jānovērtē, 
jāatzīst un jāuzrauga sertificētās shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus; uzskata, ka visā 
procesā Komisijai ir jānodrošina 
pienācīgs pamatnostādņu un atbalsta 
līmenis visu lielumu uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
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vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

vērā MVU kapacitātes ierobežojumi, 
ievērojot proporcionalitātes principu, lai 
novērstu nevajadzīgu birokrātiju vai 
pārmērīgu noslogošanu; norāda, ka 
sertificētas nozares shēmas neaizstāj 
tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka jebkādos turpmākajos 
uzticamības pārbaudes tiesību aktos pirms 
to pieņemšanas ir pienācīgi jāņem vērā, 
jāanalizē un jānovērtē MVU kapacitātes 
ierobežojumi, administratīvās izmaksas un 
slogs; norāda, ka sertificētas nozares 
shēmas neaizstāj tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus;

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības 
pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem 
vērā MVU kapacitātes ierobežojumi; 
norāda, ka, lai gan sertificētas nozares 
shēmas neaizstāj tiesību aktus, tās var 
izmantot kā esošu pamatu, uz kura 
balstīties;



PE657.475v01-00 48/76 AM\1213952LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 100
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju sadarboties ar 
dalībvalstu tirdzniecības kamerām, 
nodrošinot tiešsaistes rīkus un 
informāciju, lai atbalstītu piegādes ķēdes 
modeļa politikas īstenošanu saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž bažas par obligātās 
uzticamības pārbaudes ietekmi uz ES 
uzņēmumu konkurētspēju un prasa veikt 
sīku papildu izmaksu un pienākumu 
analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
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6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ANO pamatprincipos un 
ESAO pamatnostādnēs daudznacionāliem 
uzņēmumiem ir noteikts, ka ir 
nepieciešama tiesu pieejamība un cietušo 
rehabilitācija;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, cik svarīga ir revīzija 
uzticamības pārbaudes procesā, un jo 
īpaši starptautisko piegādes ķēžu 
kontekstā norāda ka, ievērojot revīzijas 
neatkarības, kompetences un 
pārskatatbildības principus un visu 
piemērojamo revīzijas darbības jomu, 
izšķirīgi ir kritēriji un darbības, kas 
noteiktas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijās;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver, ka ir svarīgi piemērot 
vienlīdzīgas ziņošanas prasības 
kompetentajām iestādēm visās ES 
dalībvalstīs; iesaka, lai vēlākais līdz katra 



PE657.475v01-00 50/76 AM\1213952LV.docx

LV

gada 31. martam ekonomikas dalībnieki 
iesniedz dalībvalsts kompetento iestāžu 
vadības ziņojumus, kuros ir šādi 
dokumenti par iepriekšējā gada kalendāro 
periodu:
a) ekonomikas dalībnieka piegādes ķēdes 
uzticamības pārbaudes politika, tostarp 
par uzticamības pārbaudi atbildīgā 
ekonomikas dalībnieka vadības struktūra 
un tieši atbildīgā persona;
b) ekonomikas dalībnieka kontroles un 
pārredzamības sistēma piegādes ķēdē, 
tostarp pasākumi, kas veikti, lai noteiktu 
piegādes ķēdes augšupējos dalībniekus un 
novērtētu to uzticamības pārbaudes 
praksi;
c) ekonomikas dalībnieka identificētie 
iespējamie vai faktiskie riski un operatora 
veiktie pasākumi risku pārvaldībai 
pārskata periodā;
d) ekonomikas dalībnieka veiktie 
pasākumi, lai pastiprinātu uzticamības 
pārbaudes centienus pārskata periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam 
partnervalstīs; šajā sakarā uzsver FLEGT 
brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu 
svarīgo nozīmi un aicina ieviest līdzīgus 
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nolīgumus attiecībā uz jaunām nozarēm, 
tostarp augstām meža un ekosistēmu riska 
precēm lauksaimniecības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanas 
un atbalsta ieviešanai partnervalstīs, 
ieskaitot tehnisko atbalstu uzticamības 
pārbaudes apmācībai, izsekojamības 
mehānismus un uz eksportu balstītu 
reformu īstenošanu partnervalstīs; šajā 
sakarā uzsver, ka jāveicina laba 
pārvaldība;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem savstarpīguma 
garā ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, 
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uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

ka ar saistībām uzticamības pārbaudes 
jomā tiek panāktas izmaiņas; prasa, lai tādi 
finanšu instrumenti kā tirdzniecības 
atbalsts tiktu izmantoti atbildīgas 
uzņēmējdarbības atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti, 
atbalstot uzņēmumus atbildīgas 
uzņēmējdarbības prasību ievērošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu 
instrumenti kā tirdzniecības atbalsts tiktu 
izmantoti atbildīgas uzņēmējdarbības 
atbalstam;

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; norāda, ka tādus finanšu 
instrumentus kā tirdzniecības atbalsts 
varētu izmantot atbildīgas 
uzņēmējdarbības atbalstam;

Or. en



AM\1213952LV.docx 53/76 PE657.475v01-00

LV

Grozījums Nr. 110
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

7. uzsver, ka sadarbībai ar 
tirdzniecības partneriem ir svarīga nozīme, 
lai nodrošinātu, ka ar saistībām 
uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas 
izmaiņas; prasa, lai tādi finanšu instrumenti 
kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti 
atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai sociālo, 
vides tiesību un cilvēktiesību uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu iekļauti un 
īstenoti visos jaunajos un esošajos 
tirdzniecības mehānismos, piemēram, 
BTN, ieguldījumu nolīgumos, 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumos 
vai vispārējo preferenču shēmās; uzsver, 
ka šajos tirdzniecības instrumentos būtu 
jāiekļauj stingri izpildes mehānismi, 
piemēram, atteikšanās no preferenciālas 
piekļuves neatbilstības gadījumā; ir 
pārliecināts, ka uzticamības pārbaudes 
pienākumu izpildei jābūt nosacījumam 
attiecībā uz piekļuvi ES tirgum un ka 
tirgus dalībniekiem, veicot uzticamības 
pārbaudi, ir jānosaka un jāpierāda, ka 
produkti, ko tie laiž ES tirgū, atbilst šajā 
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tiesību aktā noteiktajiem vides un 
cilvēktiesību kritērijiem; prasa veikt 
papildu pasākumus, piemēram, aizliegt 
tādu produktu ievešanu, kas saistīti ar 
smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
piemēram, piespiedu darbu vai bērnu 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumus par to, kā 
stiprināt TSD nodaļu īstenošanu un 
izmantot visus spēkā esošos instrumentus, 
piemēram, regulu par izpildi, lai 
nodrošinātu uzticamības pārbaudes 
pienākumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi un atbildīga 
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īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

uzņēmējdarbība tiktu pieminēti un īstenoti 
brīvās tirdzniecības nolīguma un 
ekonomisko partnerattiecību nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu struktūrās, kas izveidotas ar šiem 
nolīgumiem un citiem tirdzniecības 
mehānismiem, piemēram, vispārējo tarifa 
preferenču shēmām; atzīmē, ka saistošas 
un īstenojamas tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas šajā ziņā ir 
svarīgs instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; norāda, 
ka Komisijas tiesību akta priekšlikums par 
uzticamības pārbaudi attieksies uz 
tirdzniecību ar visiem tirdzniecības 
partneriem — ne tikai uz tiem, ar kuriem 
ES ir noslēgusi BTN;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; uzsver 
jaunieceltā galvenā tirdzniecības 
uzraudzības inspektora izšķirošo lomu 
uzticamības pārbaudes pienākumu 
īstenošanas uzraudzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; aicina 
nostiprināt piegādes ķēžu izsekojamību, 
kas izveidota, pamatojoties uz Eiropas 
Muitas kodeksa preču izcelsmes 
noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; uzsver, 
ka ES tirdzniecības nolīgumu 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās ir svarīgi iekļaut mērķi apkarot 
piespiedu darbu un bērnu darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi un atbildīga 
uzņēmējdarbība tiktu pieminēti un īstenoti 
pirmspievienošanās instrumentos, brīvās 
tirdzniecības nolīgumos, ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumos un citos 
tirdzniecības mehānismos, piemēram, 
vispārējo tarifa preferenču shēmās; 
norāda, ka šajā ziņā svarīgs instruments 
ir saistošas un izpildāmas tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, kuru 
pamatā ir sankcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sven Simon

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; atzīst 
progresu, kas panākts nesenajos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos, piemēram, 
nolīgumos ar Vjetnamu un Mercosur 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai 
uzticamības pārbaudes pienākumi tiktu 
pieminēti un īstenoti brīvās tirdzniecības 
nolīguma tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļās un struktūrās, kas 
izveidotas ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

8. atzīst, ka ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumi, izmantojot visaptverošas un 
īstenojamas tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas, var veicināt piegādes 
ķēdes uzticamības pārbaudi un stiprināt 
sadarbību starp ES un tās partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma un 
vispārējo preferenču sistēmu tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās un 
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brīvās tirdzniecības nolīgumiem; struktūrās, kas izveidotas ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības 
pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un 
īstenoti arī brīvās tirdzniecības nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās un struktūrās, kas izveidotas ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai 
uzticamības pārbaudes pienākumi tiktu 
pieminēti un īstenoti brīvās tirdzniecības 
nolīguma tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļās un struktūrās, kas 
izveidotas ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

8. norāda, ka uzticamības pārbaudes 
var pienācīgi veicināt, izmantojot ES 
brīvās tirdzniecības nolīguma tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļas un 
struktūras, kas izveidotas saskaņā ar tām;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, ka ir jāīsteno visi brīvās 
tirdzniecības nolīgumu aspekti, tostarp 
darba tiesības un ilgtspējīga attīstība, kā 
arī jāapkaro klimata pārmaiņas; mudina 
Komisiju ar Starptautiskās tirdzniecības 
komitejas starpniecību kopā ar 
Parlamentu veikt novērtēšanu; uzsver, ka 
Parlamentam ir jāuzņemas lielāka loma 
brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanas 
novērtēšanā attiecībā pret Komisiju un 
Padomi;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Savienības ekonomikas 
dalībniekus stiprināt sadarbību ar 
piegādātājiem trešās valstīs, inter alia, 
iekļaujot moderno piegādes ķēdes politiku 
līgumos un nolīgumos ar piegādātājiem, 
kas ir saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīniju II pielikumu, un, ja 
iespējams, palīdzēt piegādātājiem veidot 
spējas nolūkā uzlabot uzticamības 
pārbaudes rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Jordi Cañas

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

8.a uzsver, ka tirdzniecības attiecībām 
jābalstās uz pilnīgas savstarpības 
principu, lai nodrošinātu un konsolidētu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
uzņēmējiem, kas darbojas ES, un tiem 
uzņēmējiem, kuri darbojas trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, cik svarīgi ir papildu 
pasākumi un projekti, lai veicinātu ES 
brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, 
un aicina izveidot ciešu saikni starp šiem 
pasākumiem un horizontāliem 
uzticamības pārbaudes tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka atšķirības muitas 
procedūru politikā ES muitas savienības 
ievešanas vietās bieži rada traucējumus 
tirdzniecības plūsmās un apdraud Eiropas 
vienotā tirgus integritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzstāj, lai Komisija nodrošina, ka 
muitas kontroles visā ES ievēro vienus un 
tos pašus standartus, izmantojot tiešu 
vienotu muitas kontroles mehānismu, kas 
ir saskaņots ar dalībvalstīm un pilnībā 
atbilst subsidiaritātes principam;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa tirdzniecības instrumentus 
un ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 
uzraudzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 131
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa tirdzniecības instrumentus un 
ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 

9. prasa tirdzniecības instrumentus un 
ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 
uzraudzību, ko veic Eiropas uzņēmumi, 
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uzraudzību; kas darbojas ārpus ES, tostarp organizējot 
būtisku apspriešanos ar tiesību 
subjektiem, vietējām kopienām, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un 
arodbiedrībām;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa tirdzniecības instrumentus un 
ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 
uzraudzību;

9. prasa tirdzniecības instrumentus un 
ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 
uzraudzību; aicina sniegt īpašu tehnisku 
palīdzību mūsu uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, lai tie varētu ievērot uzticamības 
pārbaudes prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa tirdzniecības instrumentus un 
ES delegācijas saistīt ar uzticamības 
pārbaudes regulas piemērošanas 
uzraudzību;

9. uzsver, ka tirdzniecības 
instrumentus un ES delegācijas varētu 
saistīt ar iespējamo uzticamības pārbaudes 
regulu piemērošanas uzraudzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos; aicina Komisiju uzticamības 
pārbaudē piemērot dzimumu līdztiesības 
aspektu un pievērst uzmanību ar 
dzimumu saistītajām problēmām un 
sieviešu cilvēktiesībām situācijās, kad 
sievietes var tikt nesamērīgi ietekmētas.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, tostarp arodbiedrībām, 
sociālajiem partneriem un 
pirmiedzīvotājiem, vajadzētu būt daļai no 
būtiskas apspriešanās par jebkuru 
uzticamības pārbaudes politiku un riska 
novēršanas un tiem kā ieinteresētajai pusei 
būtu jāpiešķir tiesības iesniegt sūdzību 
gadījumā, ja piegādes ķēdē notiek 
pārkāpumi.

Or. en

Grozījums Nr. 136
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Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka visiem pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem, tostarp 
arodbiedrībām, sociālajiem partneriem, 
cilvēktiesību aizsardzības dalībniekiem, 
vides aizsardzības organizācijām un 
pirmiedzīvotājiem, vajadzētu būt daļai no 
būtiskas apspriešanās par jebkuru 
uzticamības pārbaudes politiku un riska 
novēršanu un tiem būtu jāpiešķir tiesības 
uz piekļuvi sūdzību iesniegšanas 
mehānismam.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka tiesību subjektiem, 
vietējām kopienām, sieviešu 
organizācijām, pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no būtiskas apspriešanās un riska 
novēršanas un tiem būtu jāpiešķir tiesības 
iesniegt sūdzības pārkāpumu gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts



PE657.475v01-00 66/76 AM\1213952LV.docx

LV

10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu 
jāpiešķir tiesības iesniegt sūdzības 
pārkāpumu gadījumos.

10. uzsver, ka ESAO pamatnostādņu 
daudznacionāliem uzņēmumiem valstu 
kontaktpunkti ir ideāli piemēroti 
kontaktpunkti, lai nodrošinātu pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem, arodbiedrībām 
un sociālajiem partneriem iespēju iesniegt 
sūdzības pārkāpumu gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas; atzīmē, ka valstu 
konsultatīvās grupas, kas uzrauga brīvās 
tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, ir labs 
nevalstiskā sektora iekļaušanas piemērs.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un uzraudzības un 
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tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

tiem būtu jāpiešķir tiesības iesniegt 
sūdzības pārkāpumu gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu 
jāpiešķir tiesības iesniegt sūdzības 
pārkāpumu gadījumos.

10. norāda, ka ar pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem, arodbiedrībām 
un sociālajiem partneriem varētu 
apspriesties, izmantojot jau pastāvošus 
mehānismus, piemēram, ESAO, kas 
nodrošina atbilstīgu integrācijas līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem vajadzētu būt daļai 
no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir 
tiesības iesniegt sūdzības pārkāpumu 
gadījumos.

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekiem, arodbiedrībām un 
sociālajiem partneriem būtu jāpiešķir 
tiesības ziņot par iespējamiem pārkāpumu 
gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
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10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
sūdzību iesniegšanas mehānismu, kas 
būtu pieejams sūdzībām no trešām 
valstīm; mudina uzņēmumus — 
uzticamības pārbaudes pieejas garā — 
izveidot uzņēmuma līmeņa vai nozares 
mēroga sūdzību iesniegšanas mehānismu 
kā agrīnās brīdināšanas riska 
apzināšanās sistēmu vai nodrošināt šādu 
mehānismu, īstenojot sadarbības 
pasākumus ar citām organizācijām vai 
atvieglojot vēršanos pie Eiropas ombuda; 
aicina Komisiju apspriesties ar Eiropas 
ombudu par papildu pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai atbalstītu šo lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka jaunajos tiesību aktos 
būtu jāiekļauj noteikumi par tiesu 
pieejamību Eiropā un cietušo 
rehabilitāciju ļaunprātīgas izmantošanas 
upuriem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Costas 
Mavrides
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Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka tiesību aktā ir 
jāatspoguļo pasākumi, kas garantē 
atbilstību uzticamības pārbaudes 
pienākumam, un ar to jāievieš konkrēti 
priekšlikumi par atbilstības un izpildes 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b ierosina izveidot Komisijas shēmu 
ekonomikas dalībniekiem ārpus 
Savienības, lai pierādītu, ka viņi atbilst 
Savienības uzticamības pārbaudes 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c ir pārliecināts, ka tiesību akti par 
uzticamības pārbaudes pienākumiem būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas regulējumu, 
lai nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES, kā tas ir bijis 
konfliktu izrakteņu regulējuma, 
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Ieguldījumu izvērtēšanas regulas vai 
Regulas par tādu preču eksporta 
aizliegumu, kuras var izmantot 
spīdzināšanai, gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Bernd Lange

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d uzskata, ka, lai nodrošinātu 
jebkuru horizontālu un nozarei specifisku 
tiesību aktu būtisku ietekmi uzticamības 
pārbaudes jomā ir jārisina jautājumi par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kā 
arī par korporatīvo pārvaldību un 
pārskatatbildību; tādēļ atzīst, ka ir svarīgi 
risināt visaptverošus jautājumus 
uzņēmējdarbības tiesību jomā; uzskata, ka 
šīs pieejas ir papildinošas, un aicina 
Komisiju izstrādāt vispusīgu pieeju 
uzticamības pārbaudei saskaņā ar 
minētajiem principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
10.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.e REZOLŪCIJAS 
PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS 
IETEIKUMI PAR I PIEPRASĪTĀ 
PRIEKŠLIKUMA SATURU. 
IETEIKUMI, LAI IZSTRĀDĀTU 
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EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULU PAR 
KORPORATĪVO PIEGĀDES ĶĒDES 
UZTICAMĪBAS PĀRBAUDI. NO 
STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS 
KOMITEJAS VIEDOKĻA REGULĀ 
JĀIEKĻAUJ ŠĀDI ELEMENTI:
a)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS 
SAVIENĪBAS PADOME,
– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
207. pantu,
– ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu,
– pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
valstu parlamentiem,
– rīkojoties saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru,
b)
tā kā: šīs regulas kontekstā, kā izklāstīts 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās, 
piegādes ķēdes uzticamības pārbaude ir 
nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs 
process, ar kura palīdzību ekonomikas 
dalībnieki uzrauga un administrē savas 
darbības, lai nodrošinātu, ka tās nerada 
vai neveicina nelabvēlīgu ietekmi uz 
cilvēkiem, vidi un sabiedrību;
– sadarbība ar tirdzniecības partneriem ir 
būtiska, lai gādātu, ka uzticamības 
pārbaudes uzņēmumi izpilda savus 
mērķus un maina ietekmi. Tādēļ ES 
tirdzniecības instrumenti ir jāsasaista ar 
uzticamības pārbaudes regulu;
– ir svarīgi risināt un īstenot uzticamības 
pārbaudes pienākumus ES 
preferenciālajos tirdzniecības nolīgumos, 
tostarp ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumos, brīvās tirdzniecības nolīgumos 
un ar tiem izveidotajās struktūrās. Lai 
veicinātu un atbalstītu atbildīgu 
uzņēmējdarbību, būtu jāizmanto tādi ES 
finanšu instrumenti kā tirdzniecības 
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atbalsts;
– ES delegāciju darbs ir būtisks, lai 
vairotu izpratni par šajā regulā 
ietvertajiem pienākumiem un uzraudzītu 
tās noteikumu piemērošanu;
– lai gan sertificētas nozares shēmas 
neaizstāj tiesību aktus, tās sniedz MVU 
iespējas efektīvi apvienot un dalīt 
pienākumus. Šīs shēmas ir skaidri 
jāsertificē, lai nodrošinātu augstu 
standartu ievērošanu, un Eiropas 
Komisijai tās ir jāuzrauga;
– šīs regulas galvenais pīlārs ir tiesību 
aizsardzības līdzekļu pieejamība 
uzticamības pārbaudes prasību 
pārkāpšanā cietušajiem neatkarīgi no tā, 
vai viņi ir vai nav ES dalībvalstu pilsoņi;
– Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šajā regulā 
noteiktās Savienības sistēmas ietekmi. 
Komisijai būtu jāpārskata Savienības 
sistēmas darbība un efektivitāte, tostarp 
ES finanšu instrumentu izmantošana un 
pasākumi, kas veikti saskaņā ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu un 
tirdzniecības instrumentu regulā noteikto 
pienākumu veicināšanai noteikumiem, un 
katru gadu jāziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Vajadzības gadījumā 
minētajiem ziņojumiem var pievienot 
attiecīgus leģislatīvo aktu priekšlikumus, 
kas var ietvert turpmākus obligātus 
pasākumus.
c)
(...). pants. Joma
1. Ar šo regulu izveido Savienības sistēmu 
piegādes ķēdes uzticamības pārbaudei ar 
galveno mērķi izveidot ilgtspējīgas un 
stabilas vērtības ķēdes, garantējot SDO 
pamatstandartu, cilvēktiesību un vides 
standartu ievērošanu visā vērtību ķēdē. 
Šīs regulas mērķis ir nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
Savienības uzņēmumu, tostarp Savienības 
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importētāju, piegādes praksi.
2. Ar šo regulu nosaka Savienības 
uzņēmumu piegādes ķēdes uzticamības 
pārbaudes pienākumus, un tā attiecas uz 
visiem uzņēmumiem, kurus regulē kādas 
dalībvalsts tiesību akti vai kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienības teritorijā.
3. To piemēro arī Savienības 
importētājiem, kurus neregulē dalībvalsts 
tiesību akti, bet kuri deklarē preces un 
pakalpojumus laišanai vienotajā tirgū.
4. Izņēmuma gadījumos var būt 
atbrīvojums no šīs regulas piemērošanas, 
īpašu uzmanību pievēršot mazo un vidējo 
uzņēmumu situācijai, kā noteikts ES 
Ieteikumā 2003/361/EK, un konkrētās 
nozares specifikai.
(...). pants. Definīcijas – "piegādes ķēdes 
uzticamības pārbaude" ir uzņēmumu 
pienākumi attiecībā uz to pārvaldības 
sistēmām, riska pārvaldību, neatkarīgu 
trešo personu veiktām revīzijām un 
informācijas izpaušanu ar mērķi noteikt 
un risināt faktiskos un iespējamos riskus, 
kas saistīti ar cilvēktiesībām un vides 
aizsardzību, lai novērstu vai mazinātu 
nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta ar šo 
uzņēmumu ieguves darbībām; – 
"Savienības importētājs" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas deklarē 
preces vai pakalpojumus laišanai brīvā 
apgrozībā vienotajā tirgū. (...). pants. 
Piegādes ķēdes uzticamības pārbaudes 
shēmu atzīšana
1. Valdības, nozares apvienības un citi 
ieinteresētu organizāciju grupējumi, kuri 
ir ieviesuši uzticamības pārbaudes 
sistēmas ("sistēmu īpašnieki"), var 
iesniegt Komisijai pieteikumu, lai tā atzītu 
to izstrādātās un uzraudzītās piegādes 
ķēdes uzticamības pārbaudes sistēmas. 
Šādus pieteikumus pamato ar atbilstīgiem 
pierādījumiem un informāciju.
2. Komisija pieņem deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina šo regulu, nosakot 
metodiku un kritērijus, kas ļauj Komisijai 
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novērtēt, vai piegādes ķēdes uzticamības 
pārbaudes shēmas palīdz ekonomikas 
dalībniekiem izpildīt šīs regulas prasības 
un ļauj Komisijai atzīt shēmas.
3. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un 
informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
1. punktu, un saskaņā ar atzīšanas 
metodiku un kritērijiem, kas noteikti 
saskaņā ar 2. punktu, Komisija konstatē, 
ka piegādes ķēdes uzticamības pārbaudes 
shēma, ja to faktiski īsteno Savienības 
ekonomikas dalībnieks, veicina šā 
importētāja atbilstību šai regulai, tā 
pieņem īstenošanas aktu, ar kuru šai 
shēmai piešķir līdzvērtības šīs regulas 
prasībām atzīšanu. Komisija pirms minēto 
īstenošanas aktu pieņemšanas attiecīgā 
gadījumā apspriežas ar ESAO 
sekretariātu. Pieņemot lēmumu par 
uzticamības pārbaudes sistēmas atzīšanu, 
Komisija ņem vērā konkrētos riskus, kas 
attiecīgajā nozarē ir visizplatītākie, 
dažādas nozarē pastāvošās prakses, uz 
kurām attiecas minētā shēma, kā arī ņem 
vērā uz risku balstītu pieeju un metodi, ko 
minētā shēma izmanto, lai noteiktu 
cilvēktiesību, vides un pārvaldības riskus. 
Šā punkta pirmajā daļā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
apspriešanās procedūru, kas noteikta 
Regulā (ES) Nr. 182/2011.
4. Komisija vajadzības gadījumā arī 
periodiski pārbauda, vai atzītās piegādes 
ķēdes uzticamības pārbaudes shēmas 
joprojām atbilst kritērijiem, uz kuru 
pamata saskaņā ar 3. punktu ir pieņemts 
lēmums par līdzvērtību.
5. Piegādes ķēdes uzticamības pārbaudes 
shēmas īpašnieks, kuram saskaņā ar 
3. punktu ir piešķirta līdzvērtības atzīšana, 
nekavējoties informē Komisiju par visām 
izmaiņām vai atjauninājumiem, kas veikti 
minētajā shēmā.
6. Ja ir pierādījumi par atkārtotiem vai 
būtiskiem gadījumiem, kad ekonomikas 
dalībnieki, kas īsteno saskaņā ar 
3. punktu atzīto shēmu, nav izpildījuši šīs 
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regulas prasības, Komisija, apspriežoties 
ar atzītās shēmas īpašnieku, pārbauda, vai 
minētie gadījumi norāda uz shēmas 
trūkumiem.
7. Ja Komisija konstatē to, ka šī regula 
nav ievērota, vai konstatē nepilnības atzītā 
piegādes ķēdes uzticamības pārbaudes 
sistēmā, tā var piešķirt sistēmas 
īpašniekam pienācīgu laikposmu 
korektīvu pasākumu veikšanai. Ja shēmas 
īpašnieks neveic vai atsakās veikt 
vajadzīgās korektīvās darbības un ja 
Komisija ir konstatējusi, ka šā punkta 
pirmajā daļā minētās nepilnības vai 
trūkumi apdraud Savienības importētāja, 
kas īsteno shēmu, spēju izpildīt šīs regulas 
prasības, vai ja atkārtoti vai būtiski 
gadījumi, kad ekonomikas dalībnieki, kas 
īsteno kādu shēmu, nenodrošina atbilstību 
shēmas nepilnību dēļ, Komisija pieņem 
īstenošanas aktu saskaņā ar Regulā (ES) 
Nr. 182/2011 minēto apspriešanās 
procedūru, lai atsauktu shēmas atzīšanu.
8. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
atzīto piegādes ķēdes uzticamības 
pārbaudes sistēmu reģistru. Tiek 
nodrošināta minētā reģistra publiska 
pieejamība internetā.
(...). pants
Uzraudzība
1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu vai 
vairākas valsts kompetentās iestādes, kas 
ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanas 
uzraudzību un uzticamības pārbaudes 
paraugprakses izplatīšanu. Katra 
dalībvalsts savā kompetentajā iestādē ieceļ 
kontaktpunktu.
2. Eiropas Komisija izveido Uzticamības 
pārbaudes apvienoto komiteju, kas ietver 
dalībvalstu kompetento iestāžu 
kontaktpunktus, kā arī Komisijas 
amatpersonas, kas darbojas tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības komitejās un kas 
ir izveidotas ar ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, un Komisijas dienestu 
amatpersonas, kas iesaistītas šīs regulas 



PE657.475v01-00 76/76 AM\1213952LV.docx

LV

un saistīto tirdzniecības instrumentu un 
nolīgumu īstenošanā. Eiropas Parlamenta 
novērotājus uzaicina uz sanāksmēm un 
tiem nosūta publiski pieejamos sanāksmju 
protokolus.
3. Uzticamības pārbaudes apvienotā 
komiteja tiekas pirmajā gadā pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas un pēc tam 
pēc vajadzības, lai pārskatītu šīs regulas 
īstenošanu, kā arī nodrošinātu labus 
sadarbības centienus ar citiem 
tirdzniecības instrumentiem un 
nolīgumiem nolūkā veicināt labas 
uzticamības pārbaudes prakses izveidi.
(...). pants.
Ziņošana
1. Katru gadu līdz 30. jūnijam Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
dalībvalstīm ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un jo īpaši par to ES finanšu 
instrumentu un pasākumu izmantošanu, 
kas veikti saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu, ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu un tirdzniecības instrumentu 
noteikumiem, ar mērķi veicināt regulā 
noteikto pienākumu izpildi.
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