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Grozījums Nr. 1
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienotībai starp ES un Āziju ar 
atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas izaugsmē un tā būs svarīgs 
faktors ekonomikas atveseļošanā no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

1. norāda, ka kopš Komisijas un 
Ārējās darbības dienesta pieņemtā kopīgā 
paziņojuma “Eiropas un Āzijas 
savienojamība – ES stratēģijas 
pamatelementi” praktiski nekas daudz 
nav noticis; uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
pasaulē lielākais iedzīvotāju skaits un 
atrodas visstraujāk augošās ekonomikas, 
arvien lielākai savienojamībai starp ES un 
Āziju prioritāšu sarakstā būtu jāieņem 
svarīgāka vieta; uzskata, ka atvērta, 
taisnīga un uz noteikumiem balstīta 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma ir 
būtisks atbalsta satvars ES un Āzijas 
tirdzniecības attiecību uzlabošanai; uzsver 
priekšrocības, ko vienlīdzīgiem 
ekonomikas dalībniekiem sniedz 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi; uzsver, 
ka ES un Āzijas ekonomiskajām 
attiecībām būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas izaugsmē un ka tās būs 
svarīgs faktors, lai atgūtos no pašreizējās 
COVID-19 pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienotībai starp ES un Āziju ar 
atvērtu, uz noteikumiem balstītu 

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienojamībai starp ES un Āziju 
ar atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
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daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas izaugsmē un tā būs svarīgs 
faktors ekonomikas atveseļošanā no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme globālajā 
stabilitātē, reģionālajā labklājībā un 
savstarpējā ekonomikas izaugsmē un tā būs 
svarīgs faktors ekonomikas atveseļošanā 
no pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienotībai starp ES un Āziju ar 
atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas izaugsmē un tā būs svarīgs 
faktors ekonomikas atveseļošanā no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienojamībai starp ES un Āziju 
ar atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas ilgtspējīgā izaugsmē un 
savstarpēji izdevīga integrācija būs svarīgs 
faktors ekonomikas atveseļošanā no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai savienotībai starp ES un Āziju ar 

1. uzskata, ka, tā kā Āzijā dzīvo 
lielākais skaits iedzīvotāju pasaulē un 
tautsaimniecība aug visātrāk, arvien 
lielākai efektīvai un ilgtspējīgai 
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atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs būtiska nozīme savstarpējā 
ekonomikas izaugsmē un tā būs svarīgs 
faktors ekonomikas atveseļošanā no 
pašreizējās Covid-19 pandēmijas;

savienojamībai starp ES un Āziju ar 
atvērtu, uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un savstarpējību, ir būtiska 
nozīme savstarpējā ekonomikas izaugsmē 
un tā ir svarīgs faktors ekonomikas 
atveseļošanā no pašreizējās Covid-19 
pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka pašreizējie transporta 
tīklu attīstības projekti starp ES un Āzijas 
valstīm, tostarp iniciatīva “Viena josla, 
viens ceļš”, var būt iespēja veicināt 
sadarbību starp ES un Āzijas kontinentu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b pauž nožēlu par to, ka iepriekš 
Eiropa uzskatīja savienojamību tikai par 
jautājumu, kas saistīts ar transporta 
nodrošināšanu no perifēriem rajoniem uz 
centru; norāda, ka daudzi Āzijas reģioni 
ilgu laiku netika ņemti vērā Eiropas 
savienotības stratēģijās; saskata pozitīvus 
elementus Ķīnas savienotības pieejā, kurā 
tā piedāvā uzņemties atbildību par 
projektiem un lielāku daļu no 
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ieguvumiem pilsētām un reģioniem, kas 
atrodas ceļā no Āzijas uz Eiropu; pauž 
pārliecību, ka Eiropai ir jāpiedāvā liela 
pievienotā vērtība Eiropas un Āzijas 
fiziskā savienojuma veidošanai, 
izmantojot progresīvo projektu pieredzi 
ietekmes uz vidi novērtēšanā un vietējo 
iedzīvotāju iesaistīšanā un līdzdalības 
nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka daudzas 
Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka, atļaujot 
brīvās tirdzniecības plūsmas, tiks 
palielināta ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība pasaules 
mērogā, dažādojot piegādes ķēdes;

2. uzskata, ka savienojamības 
stratēģijas mērķu sasniegšanā 
tirdzniecības politikai vajadzētu būt 
svarīgam instrumentam, ar ko tiktu 
stiprināta ekonomiskā integrācija ar 
partnervalstīm, pamatojoties uz ilgtspējīgu 
attīstību, multilaterālismu, pārredzamību, 
taisnīgumu, vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem un starptautiskiem 
standartiem; pauž nožēlu par to, ka 
daudzas valstis joprojām piemēro 
nepamatotu protekcionistisku ekonomikas 
politiku, radot uzņēmumiem 
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
norāda, ka, atļaujot brīvas un 
ilgtspējīgas/taisnīgas tirdzniecības 
plūsmas, būtu jācenšas uzlabot 
ekonomikas noturību un produktu 
pieejamību, dažādojot piegādes ķēdes, kā 
arī veicināt spēcīgāku reģionālo 
integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
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Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka daudzas 
Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka, atļaujot 
brīvās tirdzniecības plūsmas, tiks 
palielināta ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība pasaules 
mērogā, dažādojot piegādes ķēdes;

2. uzsver, ka ES un Āzijas 
savienojamības stratēģijai būtu jāiet roku 
rokā ar centieniem palielināt piekļuvi 
attiecīgajiem tirgiem, tostarp publiskajam 
iepirkumam, un veicināt atvērtu un 
pārredzamu investīciju vidi, atraisot 
iespējas un veicinot globālo 
konkurētspēju; pauž nožēlu par to, ka 
daudzas Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka, atļaujot 
brīvās tirdzniecības plūsmas, tiek veicināta 
spēcīgāka ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība pasaules 
mērogā, dažādojot piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka daudzas 
Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka, atļaujot 
brīvās tirdzniecības plūsmas, tiks 
palielināta ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība pasaules 
mērogā, dažādojot piegādes ķēdes;

2. pauž nožēlu par to, ka vairākas 
Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka, atļaujot 
brīvās tirdzniecības plūsmas, tiks 
palielināta ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība pasaules 
mērogā, dažādojot piegādes ķēdes; prasa 
izveidot pienācīgas pārbaudes sistēmu, 
kas aizsargā vērtīgus ekonomiskos 
aktīvus, nodrošina piekļuvi tirgiem un 
materiāliem, kā arī saglabā cilvēktiesības 
un sociālās un vides tiesības; uzsver 
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nepieciešamību uzlabot sadarbību 
attiecībā uz noteikumiem par intelektuālo 
īpašumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka daudzas 
Āzijas valstis joprojām piemēro 
protekcionistisku ekonomikas politiku, 
radot nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus Eiropas uzņēmumiem; norāda, 
ka, atļaujot brīvās tirdzniecības plūsmas, 
tiks palielināta ekonomikas noturība un 
nodrošināta produktu pieejamība 
pasaules mērogā, dažādojot piegādes 
ķēdes;

2. konstatē, ka daudzas Āzijas valstis 
joprojām uzskata par nepieciešamu 
aizsargāt atsevišķas ekonomikas nozares; 
apzinās, ka daudziem Āzijas dalībniekiem 
būs vajadzīgs vairāk laika, lai sasniegtu 
pietiekamu attīstības pakāpi un tādējādi 
iegūtu spēju vienlīdzīgos konkurences 
apstākļos sacensties ar Eiropas 
uzņēmumiem; norāda, ka taisnīgas 
tirdzniecības plūsmu pamatā ir taisnīga 
cena, ko maksā par videi nekaitīgu 
ražošanu pienācīgos darba apstākļos, un 
tās palielinās ekonomisko noturību un var 
nodrošināt produktu lielāku pieejamību, 
dažādojot piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka saskaņā ar Komisijas 
atvērtās stratēģiskās autonomijas 
stratēģiju piegādes ķēdes noturība tiks 
pastiprināta, izmantojot tīklu, kura 
dalībnieki var būt uzticami partneri 
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novērtēšanai paredzētu kopīgu riska 
koordinācijas mehānismu, metožu un 
standartu izstrādē, informācijas un cerību 
apmaiņā un aktīva dialoga uzturēšanā ar 
valdībām, uzņēmumiem un ieguldītājiem; 
Eiropas un Āzijas valstīm būtu pēc 
iespējas jāsaglabā daudzpusējie centieni 
un reģionu dialogs, lai veicinātu 
ilgtspējīgus un uz noteikumiem balstītus 
ekonomiskos tīklus Eirāzijā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ES un Āzijas 
savienojamības stratēģijas mērķis ir 
nodrošināt, lai valstis, kurām ir būtiska 
nozīme Savienības savienojamībā, tostarp 
Eiropas Savienība un citas lielās valstis, 
dažādotu savienojamības stratēģijas; 
uzskata, ka savienojamībai nevajadzētu 
novest pie dominējošas pozīcijas, 
izmantojot citus līdzekļus; 

Or. en

Grozījums Nr. 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina piemērot ekonomiskas 
sankcijas Eiropas valstu valdībām un 
komercorganizācijām, kas iesaistītas 
cilvēktiesību pārkāpumos un pārkāpumos, 
kas veikti trešās valstīs, kurām ir ciešas 
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komerciālas saites ar Savienību, lai 
novērstu un atturētu no iesaistīšanās 
cilvēktiesību pārkāpumos, kas saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem var būt 
noziegumi pret cilvēci;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
lieljaudas tīkla savienojumus, palielinās 
tirdzniecības plūsmas starp ES un Āziju; 
atzīst, ka savienotības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām;

3. uzskata, ka efektīvi un ilgtspējīgi 
savienojumi un tīkli starp Eiropu un Āziju, 
izmantojot prioritāros transporta koridorus, 
tostarp gaisa, jūras un sauszemes 
transportu, un lieljaudas tīkla 
savienojumus, kā arī efektīvākas un 
uzticamākas muitas procedūras, kuru 
pamatā ir digitalizācija un administratīvā 
vienkāršošana, palielinās tirdzniecības 
plūsmas starp ES un Āziju; atzīst, ka 
savienojamības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām; uzsver, 
ka tirdzniecības veicināšanai starp ES un 
Āzijas partneriem, uzlabojot 
savienojamību, vienlaikus būtu jāstiprina 
muitas sniegums un pārvaldība, jo īpaši 
intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) 
īstenošanā, jo tas ir instruments, ar ko 
apkarot krāpšanu un novērst viltotu preču 
nonākšanu vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Reinhard Bütikofer
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
lieljaudas tīkla savienojumus, palielinās 
tirdzniecības plūsmas starp ES un Āziju; 
atzīst, ka savienotības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām;

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
lieljaudas tīkla savienojumus, ilgstpējīgi 
palielinās tirdzniecības plūsmas starp ES 
un Āziju; atzīst, ka savienojamības jomā ir 
vērojama ieguldījumu nepietiekamība, un 
atzīst, ka ir jāmobilizē un jāstiprina 
sadarbība ar privātajiem ieguldītājiem, 
valstu un starptautiskajām iestādēm, 
daudzpusējām attīstības bankām un citām 
ieinteresētajām personām, arī lai 
identificētu konkrētas pamatiniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
lieljaudas tīkla savienojumus, palielinās 
tirdzniecības plūsmas starp ES un Āziju; 
atzīst, ka savienotības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām;

3. uzskata, ka efektīvi un vides ziņā 
ilgtspējīgi savienojumi un tīkli starp Eiropu 
un Āziju, izmantojot prioritāros transporta 
koridorus, tostarp gaisa, jūras un 
sauszemes transportu, un lieljaudas tīkla 
savienojumus, palielinās tirdzniecības 
plūsmas starp ES un Āziju; atzīst, ka 
savienojamības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar valstu 
un starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām; uzskata, 
ka, pilnveidojot sabiedrisko transportu, ir 
iespējams samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
lieljaudas tīkla savienojumus, palielinās 
tirdzniecības plūsmas starp ES un Āziju; 
atzīst, ka savienotības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām;

3. uzskata, ka efektīvi savienojumi un 
tīkli starp Eiropu un Āziju, izmantojot 
prioritāros transporta koridorus, tostarp 
gaisa, jūras un sauszemes transportu, un 
digitālo, enerģijas un cilvēku savstarpējās 
saziņas instrumentu lieljaudas tīklu, 
palielinās tirdzniecības plūsmas un datu 
nosūtīšanu starp ES un Āziju; atzīst, ka 
savienojamības jomā ir vērojama 
ieguldījumu nepietiekamība, un atzīst, ka ir 
jāmobilizē un jāstiprina sadarbība ar 
privātajiem ieguldītājiem, valstu un 
starptautiskajām iestādēm un 
daudzpusējām attīstības bankām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik svarīgas ir ES 
stratēģiskās attiecības ar Ķīnu, un aicina 
dalībvalstis un iestādes attiecībās ar Ķīnu 
paust vienotu nostāju un pieņemt 
koordinētu pieeju; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, savstarpīgumu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
attiecīgajām pusēm, uzņēmējdarbības 
aprindām un pilsonisko sabiedrību; 
atkārtoti aicina Ķīnu turpināt vērienīgu 
PTO reformu, tostarp visaptverošus 
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noteikumus par rūpniecības subsīdijām, 
un pieņem zināšanai bažas, kas pastāv par 
Ķīnas valstij piederošo uzņēmumu tirgu 
kropļojošu praksi, piespiedu tehnoloģiju 
nodošanu un datu lokalizāciju, jaudas 
pārpalikumu un ar to saistīto eksportu par 
dempinga cenām, kā arī par citiem 
negodīgas tirdzniecības prakses veidiem; 
uzskata, ka vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu attiecināšana uz trešo valstu 
tirgiem ir ārkārtīgi svarīga Eiropas 
uzņēmumu ilgtermiņa iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina par potenciālu, ko 
piedāvā jauni Arktikas kuģniecības 
maršruti, kuru izmantošana varētu līdz 
pat 40 % samazināt kuģošanas laiku un 
attālumu starp Eiropu un Āziju un kuru 
rezultātā varētu tikt izveidoti jauni 
tirdzniecības centri, kas būtiski ietekmētu 
tirdzniecības plūsmas; uzsver, ka šo jauno 
maršrutu pārvaldībai vajadzētu būt 
ilgtspējīgai un notikt saskaņā ar 
starptautiskajiem noteikumiem un 
normām, novēršot jebkādu papildu 
spiedienu uz Arktikas ekosistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Urmas Paet

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

3.a atzīst, ka jaunais Arktikas 
kuģniecības un tirdzniecības maršruts no 
Āzijas uz Ziemeļeiropu un otrādi ir par 40 
% īsāks nekā tradicionālais dienvidu 
kuģošanas maršruts; uzsver, ka ar 
visaptverošu Arktikas stratēģiju ES ir 
aktīvi jāiesaistās Arktikas reģionā, 
vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību un 
vides mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību pārskatīt 
transporta un savienojamības modeli, lai 
atbalstītu ekoloģisko pārkārtošanos un 
cīņu pret klimata pārmaiņām; aicina 
Komisiju kopā ar visiem Āzijas 
partneriem izstrādāt ilgtspējīgas 
mobilitātes attīstības modeli, kas atbilstu 
Parīzes nolīguma un zaļā kursa mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pieņem zināšanai ES sadarbības 
potenciālu saistībā ar Ķīnas iniciatīvas 
“Viena josla, viens ceļš” attīstības 
stratēģiju, ar ko tiktu veidota 
savienojamība un sadarbība starp 
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ekonomikas koridoriem un Eirāzijas 
kontinentā tiktu izveidots savienojums no 
Ķīnas līdz Eiropai; uzskata, ka ES arī 
būtu jācenšas iesaistīt Ķīnu sadarbībā, lai 
nodrošinātu, ka šī iniciatīva atbilst 
starptautiskajiem standartiem; ir būtiski 
nodrošināt godīgu konkurenci trešo valstu 
tirgos, atbalstot daudzpusējas ekonomikas 
pārvaldības praksi; uzskata, ka Komisijai 
būtu jāturpina analizēt iespējas 
sadarboties ar Ķīnu, piesaistot minēto 
iniciatīvu TEN-T koridoru pētījumiem, lai 
novērstu iespējamos sastrēgumus un 
transporta ierobežojumus; pauž bažas par 
to, ka Ķīnas finansētajiem projektiem 
trūkst pārredzamu konkursa procedūru 
un tos galvenokārt īsteno Ķīnas 
uzņēmumi, kas ir ievērojami mazāk 
atvērti vietējiem vai starptautiskiem 
uzņēmumiem; aicina Ķīnu palielināt 
savstarpīgumu, jo īpaši infrastruktūras 
nozarē, uzlabot pārredzamību, par 
prioritāti noteikt augstus darba un vides 
standartus un nodrošināt parāda 
atmaksājamību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c pauž nožēlu par to, ka ES Eiropas 
un Āzijas infrastruktūras savienojamības 
stratēģijai nav pievērsta tāda pati 
uzmanība kā iniciatīvai "Viena josla, 
viens ceļš" Vidusāzijā attiecībā uz 
savienojamību reģionā; atbalsta 
Komisijas centienus likvidēt tirdzniecības 
šķēršļus, pamatojoties uz ilgtspējīgu, uz 
noteikumiem balstītu savienojamību, kas 
ietver nefizisku un regulatīvu šķēršļu 
novēršanu pārvietošanās un 
infrastruktūras jomā; Vidusāzijas valstis 
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pēdējo divdesmit gadu laikā ir guvušas 
ievērojamu labumu no pastiprinātas 
integrācijas pasaules ekonomikā; uzskata, 
ka ES vajadzētu uzņemties daudz lielāku 
lomu un kļūt par vienu no galvenajiem 
dalībniekiem reģionā, izmantojot 
tirdzniecību un investīcijas kā izaugsmes 
virzītājspēku, kas veicina kopīgu 
labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem;

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem; uzskata, ka 
tirdzniecības nolīgumu noteikumiem par 
e-komerciju un digitālo tirdzniecību būtu 
jāatbilst savienojamības stratēģijas 
digitālā pīlāra mērķiem; norāda, ka 
lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību ar Japānu ir piemērs 
digitālās integrācijas veicināšanai starp 
ES un tās partneriem; attiecībā uz datu 
plūsmām norāda, ka ES puse jau ir 
iesniegusi priekšlikumus sarunās ar 
Indonēziju, Austrāliju, Jaunzēlandi un 
Čīli, un tiem vajadzētu būt arī citu 
plurilaterālu vai multilaterālu iniciatīvu 
pamatelementiem un vienmēr pilnībā 
jāatbilst ES acquis datu aizsardzības 
jomā, proti, Vispārīgo datu aizsardzības 
regulai;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem;

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem; atzīst, ka 
ASEAN reģions ir trešais lielākais ES 
tirdzniecības partneris ārpus Eiropas, aiz 
ASV un Ķīnas, un par ES prioritāti būtu 
jānosaka ES eksportētāju labāka piekļuve 
šim tirgum un sadarbības uzlabošana, 
izmantojot stratēģiskās partnerības un 
ieguldījumu aizsardzības nolīgumus; šajā 
sakarībā uzskata, ka būtu jārīko sarunas 
ar Taivānu par divpusēju ieguldījumu 
nolīgumu (DIN);

Or. en

Grozījums Nr. 26
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem;

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem; mudina 
Komisiju ātri sākt darbības jomas izpēti 
un ietekmes novērtējumu, gatavojoties 
sarunām par ieguldījumu nolīgumu ar 
Taivānu, kam varētu būt svarīga nozīme 
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ES piegādes ķēdē un tās savienojamības 
stratēģijā šajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem;

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, 
Dienvidkorejas, Singapūras un Vjetnamas 
partneriem, un notiekošās sarunas, 
piemēram, par visaptverošo investīciju 
nolīgumu ar Ķīnu; aicina Komisiju sākt 
ieguldījumu sarunu ar Taivānu darbības 
jomas izpēti;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem;

4. uzsver to, cik svarīgs ir pastāvošais 
divpusējo, reģionālo un daudzpusējo 
tirdzniecības nolīgumu tīkls un ES un 
Āzijas partneru divpusējā sadarbība, kā 
veiksmīgus stratēģisko partnerību piemērus 
minot sadarbību ar Japānas, Dienvidkorejas 
un Singapūras partneriem; atzinīgi vērtē 
jauno ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nolīgumu ar Ķīnu un iespēju nākotnē 
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attīstīt ciešāku sadarbību; mudina efektīvi 
īstenot minēto nolīgumu TIA sadaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina ES dalībvalstis un 
kandidātvalstis apsvērt iespēju atteikties 
no 17+ 1 formāta, kas var būt 
neproduktīvs vienotas nostājas paušanā 
un apdraud Eiropas Savienības vienotību, 
un tā vietā mudina īstenot kopēju un 
vienotu ES politiku attiecībā uz Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju tirdzniecības 
nolīgumos nostiprināt standartizācijas 
noteikumus, cenšoties panākt saistības 
attiecībā uz starptautisko standartu 
ieviešanu un pastiprinot atklātu un 
pārredzamu regulatīvo sadarbību, kurā 
netiek pārkāptas reglamentēšanas 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Komisiju par prioritāti 
noteikt savienojamību ar tām reģiona 
valstīm, kurās tiek ievērotas cilvēktiesības, 
tiesiskums un demokrātija;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pieņem zināšanai lēmumu apturēt 
EBA shēmu ar Kambodžu un uzsver savas 
bažas par to, ka cilvēktiesību situācija 
valstī turpina pasliktināties; mudina 
Komisiju nākt klajā ar skaidru stratēģiju 
par to, kā turpināt sadarbību ar šo valsti, 
cenšoties no jauna piesaistīt Kambodžu 
šai shēmai; uzskata, ka Komisijai un 
EĀDD vajadzētu izmantot stratēģiskāku 
pieeju attiecībā uz VPS, tostarp 
pastiprinot rīcību augstākajā politiskajā 
līmenī, lai stiprinātu instrumenta 
efektivitāti un tādējādi uzlabotu 
saņēmējvalstu rezultātus cilvēktiesību, 
starptautisko darba, vides un labas 
pārvaldības standartu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Carles Puigdemont i Casamajó

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

4.b uzskata, ka Savienībai ir iespēja 
piedāvāt pievilcīgu tirdzniecības un 
ieguldījumu sistēmu, kas stimulētu 
Eirāzijas valstis saglabāt atvērtu 
ekonomiku un vienlīdzīgus konkurences 
nosacījumus visiem ārvalstu 
dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c mudina Komisiju neuzskatīt 
visaptverošo nolīgumu par ieguldījumiem 
ar Ķīnu par svarīgāku prioritāti nekā 
divpusējo ieguldījumu nolīgumu (DIN), 
kas jānoslēdz ar Ķīnas Republiku 
(Taivānu), bet gan apņemties drīzāk 
finalizēt nolīgumu ar Taivānu, ja puses 
varētu par to panākt vienošanos ātrāk;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus; aicina ES izmantot 
tirdzniecības politiku, lai veicinātu to, ka 
tās tirdzniecības partneri, jo īpaši tādi 
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Āzijas partneri kā Dienvidkoreja, 
Filipīnas un Vjetnama, pieņem un efektīvi 
īsteno starptautiskus darba standartus un 
cilvēktiesību aktus, izmantojot par pamatu 
SDO konvencijas; šajā sakarībā uzsver, 
ka svarīgs uzņēmējdarbības 
pārskatatbildības kritērijs ir tiesības veidot 
arodbiedrības un pievienoties tām un 
iesaistīties darba koplīguma slēgšanas 
sarunās; pauž nožēlu par to, ka daudzās 
mūsu tirdzniecības partnervalstu ražotnēs 
bieži vien tiek liegta biedrošanās brīvība;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus; atzinīgi vērtē nesenās 
iniciatīvas un apņemšanos padarīt Parīzes 
nolīgumu par tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu būtisku elementu 
vai uzlabot tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu izpildes panākšanu, jo tie 
ir galvenie instrumenti, ar ko sasaistīt 
savienojamības stratēģijas izstrādi un 
attīstību ar ilgtspējīgu integrāciju; aicina 
Komisiju un Padomi nekavējoties 
iesaistīties, nākot klajā ar konkrētiem 
priekšlikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus; aicina Komisiju pilnībā īstenot 
tirdzniecības aizsardzības instrumentus, 
lai nodrošinātu, ka Eiropas uzņēmumi 
netiek pakļauti negodīgai tirdzniecības 
praksei un ka tiek novērsti cenu un 
izmaksu izkropļojumi, kas nav saistīti ar 
brīvā tirgus spēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus saskaņā ar Parīzes nolīgumu 
un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
ieviešot tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu izpildes panākšanu, 
tostarp ar galējas nepieciešamības 
sankciju mehānisma piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES un 
starptautiskās vides un sociālās normas un 
standartus, piemēram, SDO konvenciju un 
Parīzes klimata nolīguma ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu izpildi un padarīt 
jau noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo 
īpaši veicinot ilgtspējīgas ES normas un 
standartus.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
tirdzniecības nolīgumu īstenošanu un 
attiecīgo saistību izpildi un padarīt jau 
noslēgtos nolīgumus vērienīgākus, jo īpaši 
veicinot starptautiski apstiprinātas 
ilgtspējas normas un standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka ES un Āzija ir svarīgi 
partneri ilgtspējīgas attīstības jomā, jo 
īpaši saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam īstenošanu, un 
ka efektīvas un ilgtspējīgas 
savienojamības veicināšana kopā ar 
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tirdzniecību ir būtisks elements plašākā 
stratēģiskā partnerībā ar Āzijas 
partneriem;

Or. en


