
AM\1229172LV.docx PE691.343v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2020/2117(INI)

20.4.2021

GROZĪJUMI Nr.
1 - 276
Ziņojuma projekts
Kathleen Van Brempt
(PE689.689v01-00)

Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību
(2020/2117(INI))



PE691.343v01-00 2/170 AM\1229172LV.docx

LV

AM_Com_NonLegReport



AM\1229172LV.docx 3/170 PE691.343v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
20.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 
13. maija paziņojumu par tūrismu un 
transportu 2020. gadā un pēc tam 
(COM(2020)0550) un Tūrisma un 
transporta tiesību aktu kopuma 
pieņemšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
21.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2021. gada 25. marta 
rezolūciju par ES ilgtspējīga tūrisma 
stratēģijas izstrādi (2020/2038(INI)),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2021. gada 15. aprīlī 
pieņemto INTA atzinumu par ziņojumu 
"ES Biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē 
dabu",
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir vēl 
vairāk palielinājis pastāvošo 
nevienlīdzību, pastiprinot iedzīvotāju jau 
tā pieaugošās bažas par darbvietu zudumu 
atsevišķās nozarēs, darba rakstura 
izmaiņām un spiedienu uz strādājošo 
algām un tiesībām, un tā kā šīs problēmas 
jārisina, lai saglabātu sabiedrības atbalstu 
globālajai tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Covid-19 uzliesmojums var 
negatīvi ietekmēt globālo cīņu pret 
klimata pārmaiņām, taču patlaban vairāk 
nekā jebkad iepriekš vajadzīga globāla 
rīcība un sadarbība, lai izstrādātu politiku 
un klimatrīcību integrētu iekšpolitikā un 
ārpolitikā, jo vakcīna vien neatrisinās 
sociālo, ekoloģisko un ekonomikas krīzi, 
ko izraisījusi Covid-19 pandēmija;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES ir ievērojami 
samazinājusi savas iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, taču ES 
importā ietvertās SEG emisijas ir 
pastāvīgi augušas, tādējādi vājinot ES 
centienus samazināt savu globālo SEG 
pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas Savienība kā pasaulē 
lielākais tirdzniecības bloks ir unikālā 
pozīcijā, lai īstenotu sadarbību visā 
pasaulē nolūkā panākt pasaules 
ekonomikas ilgtspējīgu atveseļošanos, 
kuras virzītājspēks var būt tirdzniecība, 
atbilstīgi Eiropas zaļajam kursam un 
Parīzes nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pandēmija ir izgaismojusi ES 
un globālo piegādes ķēžu, tostarp 
medicīnisko pirmās nepieciešamības 
preču, tādu kā individuālie aizsardzības 
līdzekļi un aktīvās farmaceitiskās vielas, 
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piegādes ķēžu, stratēģiski vājās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā PTO ir notikusi šķelšanās un 
steidzami vajadzīga tās reforma, ko 
apgrūtina koordinēta rīcība, lai saglabātu 
globālo piegādes ķēžu darbību, un tā kā 
prioritātei patlaban jābūt atjaunot 
uzticēšanos daudzpusējām iestādēm, kas 
spēj sniegt globāla līmeņa atbildes, strauji 
virzot uz priekšu diskusijas par PTO 
tirdzniecības un veselības iniciatīvu un 
pagaidu atbrīvojumu no TRIPS attiecībā 
uz Covid-19 būtiskiem veselības 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ir svarīgi nodrošināt ciešu 
sadarbību starp PTO un citām 
starptautiskajām iestādēm, it īpaši PVO, 
ANO iestādēm un Pasaules Banku, lai 
risinātu krīzi visaptverošā veidā, pievēršot 
īpašu vērību ietekmei uz veselību un 
ekonomiku jaunattīstības valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā paziņojums par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu jāpapildina ar 
skaidri noteiktu darbību grafiku un 
kritērijiem attiecībā uz dokumentā 
aprakstītajām darbībām, kā arī ar 
pastāvīgu dialogu un pārredzamību 
Eiropas Parlamentam, kam būs būtiska 
nozīme tās īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā pandēmija ir izgaismojusi 
globālo vērtības ķēžu nepilnības, 
izraisījusi būtiskas problēmas ražošanas 
nozarē visā pasaulē, it īpaši ņemot vērā 
arī straujās tehnoloģiju izmaiņas un 
digitalizācijas paātrināšanos, kā arī ir 
izcēlusi vajadzību stiprināt noturību un 
diversifikāciju globālā, reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
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Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir vēl 
vairāk palielinājis nevienlīdzību un 
pastiprinājis iedzīvotāju jau tā pieaugošās 
bažas par darbvietu zudumu atsevišķās 
nozarēs, darba rakstura izmaiņām un 
spiedienu uz strādājošo algām un 
tiesībām, un šīs problēmas ir jārisina, lai 
saglabātu sabiedrības atbalstu globālajai 
tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā PTO ir notikusi šķelšanās un 
steidzami nepieciešama tās reforma, ko 
apgrūtina koordinēta rīcība, lai saglabātu 
globālo piegādes ķēžu darbību, un tā kā 
prioritātei patlaban jābūt atjaunot 
uzticēšanos daudzpusējām iestādēm, kas 
spēj sniegt globāla līmeņa atbildes, strauji 
virzot uz priekšu diskusijas par PTO 
tirdzniecības un veselības iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly
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Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā Covid-19 izplatība ir 
sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, 
kas izraisījusi līdz šim nepieredzētu 
pasaules mēroga veselības, ekonomikas, 
sociālu un humanitāru krīzi, kura 
savukārt radījusi nepieredzēta apmēra 
šķēršļus un traucējumus starptautiskajai 
tirdzniecībai, un, vīrusam izplatoties, 
strauji ir samazinājies tirdzniecības 
apjoms, globālais ražošanas apjoms un 
nodarbinātības līmeni, kā arī ir 
pazeminājies ārvalstu tiešo ieguldījumu 
līmenis un palielinājusies ģeopolitiskā 
spriedze;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā tirdzniecības politikas 
pārskatīšana jāpapildina ar reālistisku 
stratēģiju, lai palielinātu ES noturību un 
stratēģisko autonomiju, tostarp paredzot 
pielāgotus politikas pasākumu un 
instrumentus vietējās ražošanas jomā un 
veicinot tuvzonu izmantošanu, 
piegādātāju diversifikāciju un krājumu 
veidošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā ES plašais tirdzniecības 
nolīgumu tīkls padara to par lielāko 
dalībnieci pasaules tirdzniecības sistēmā 
un ir būtisks virzītājspēks Eiropas 
Savienības ekonomikas attīstībai un tās 
ģeopolitisko mērķu sasniegšanai, tostarp 
ES standartu, vērtību un ilgtspējas 
principu īstenošanai partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā Covid-19 uzliesmojums var 
negatīvi ietekmēt globālo cīņu pret 
klimata pārmaiņām, taču patlaban mums 
vajadzīga globāla rīcība un sadarbība, lai 
izstrādātu politiku un klimatrīcību 
integrētu iekšpolitikā un ārpolitikā, jo 
vakcīna vien neatrisinās sociālo, 
ekoloģisko un ekonomikas krīzi, ko 
izraisījusi Covid-19 pandēmija;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly
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Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā pandēmija ir izgaismojusi ES 
un globālo piegādes ķēžu, tostarp kritiski 
svarīgu izejvielu un medicīnisko pirmās 
nepieciešamības preču, tādu kā 
individuālie aizsardzības līdzekļi un 
aktīvās farmaceitiskās vielas, piegādes 
ķēžu, stratēģiski vājās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
Q apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Q. tā kā paziņojums par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu jāpapildina ar 
pastāvīgu dialogu un pārredzamību 
Eiropas Parlamentam, kam būs būtiska 
nozīme tās īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
R apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

R. tā kā tirdzniecības politika ir 
pilnvērtīgi jāizmanto, lai atgūtos no 
Covid-19 pandēmijas un virzītos uz 
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dinamiskāku, inovatīvāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
S apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

S. tā kā saskaņā ar Starptautiskā 
Valūtas fonda aplēsēm starptautiskās 
preču un pakalpojumu tirdzniecības 
apjoms 2022. gadā palielināsies par 
8,4 %1a;
__________________
1a World Economic Outlook, April 2021: 
Managing Divergent Recoveries (imf.org).

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
T apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā Covid-19 krīze ir parādījusi, 
ka pakalpojumu nozare ir globālās 
ekonomikas pamats un starptautiskās 
tirdzniecības dinamiskākais komponents; 
tā kā tūrismam ir izšķiroša nozīme dažādu 
dalībvalstu ekonomikas izaugsmē un 
tūrisms jo īpaši rada ievērojamu 
pievienoto vērtību tālāko reģionu 
ekonomiskajai, sociālai un kultūras 
attīstībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
U apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

U. tā kā ES tirdzniecības politika var 
veicināt katras valsts vispārēju politikas 
pārorientāciju tādā veidā, lai gan ievērotu 
starptautiskās tiesības, gan arī īstenotu 
Eiropas intereses;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atbalsta vērienīgo un plašo ieceri 
Eiropas zaļo kursu integrēt paziņojumā par 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu (TPR); 
tomēr uzsver, ka TPR kopumā ir vērsta uz 
vispārīgiem principiem, jau paziņotām 
iniciatīvām vai priekšlikumiem, kas 
neuzliek saistības pēc būtības vai termiņu 
ziņā; pauž nožēlu, ka TPR nav atzīts, ka 
tirdzniecības darījumi var būt un ir bijuši 
pretrunā klimata mērķiem, palielinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, padarot 
intensīvāku lopkopību, paātrinot 
atmežošanu un biodaudzveidības zudumu, 
kā arī liberalizējot piesārņojošu preču 
tirdzniecību; tādēļ prasa Komisijai pēc 
TPR paziņojuma izstrādāt konkrētu rīcības 
plānu, lai šos vispārīgos principus padarītu 
par realitāti; norāda, ka būs nepieciešams 
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aktivizēt pārskatīšanas klauzulas, lai 
grozītu BTN elementus, kas nav saderīgi 
ar Eiropas zaļā kursa principiem un 
mērķiem; tādēļ aicina Komisiju pārskatīt 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
esošās sadaļas, aktīvi un savlaicīgi 
izmantojot pārskatīšanas klauzulas, lai 
nodrošinātu spēkā esošo BTN 
pielāgošanu un it īpaši, lai pie pirmās 
izdevības stiprinātu izpildes panākšanas 
noteikumus, un rezultātus un plānotās 
korekcijas iesniegt Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR), tādējādi 
skaidri uzsverot vajadzību panākt, lai 
tirdzniecības politika veicinātu lielāku 
ilgtspēju atbilstīgi Savienības apņēmībai 
pilnībā īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, un prasa izstrādāt konkrētu rīcības 
plānu, lai šo mērķi padarītu par realitāti 
līdz 2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. ņem vērā Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu (TPR) 
un prasa izstrādāt konkrētu rīcības plānu 
pārliecinošas tirdzniecības politikas 
īstenošanai, kas vērsta uz 
multilaterālismu, noturību un ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu (TPR) 
un prasa izstrādāt konkrētu rīcības plānu, 
lai sekmētu multilaterālu un uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa un 
Eiropas digitālās stratēģijas integrēšanu 
paziņojumā par tirdzniecības politikas 
pārskatīšanu (TPR) un prasa izstrādāt 
konkrētu rīcības plānu, lai šo mērķi 
padarītu par realitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, ceļvedi un 
darbību grafiku lai šo mērķi padarītu par 
realitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti;

1. atzinīgi vērtē Eiropas zaļā kursa 
integrēšanu paziņojumā par tirdzniecības 
politikas pārskatīšanu (TPR) un prasa 
izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai šo 
mērķi padarītu par realitāti, ņemot vērā 
Eiropas Savienības ģeogrāfisko atrašanās 
vietu un tās apņemšanos un drosmi 
īstenot digitālo un zaļo pārkārtošanos, 
nosakot jaunus standartus brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, kas tiek parakstīti 
ar jauniem tirdzniecības partneriem, 
ilgtspējīgas attīstības sadaļās;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju ratifikācija un 
cilvēktiesību ievērošana ir prasības BTN 
noslēgšanai; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut vērienīgas sadaļas par 
dzimumu līdztiesību un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
turpmākajos tirdzniecības, investīciju un 
partnerības nolīgumos; prasa Komisijai 
nodrošināt, ka šis elements tiek iekļauts 
arī notiekošajās sarunās un spēkā esošo 
nolīgumu visos pārskatīšanas procesos; 
uzsver, ka, lai izpildītu apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu, ir jāpanāk 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
faktiska izpilde; prasa Padomei tās 
sarunu par turpmākajiem nolīgumiem 
mandāta projektā, kā arī spēkā esošo 
nolīgumu pārskatīšanā par būtiskiem 
elementiem atzīt arī Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (KBD) un 
CITES; uzsver, ka SDO pamatkonvenciju 
un daudzpusēju vides nolīgumu 
ratifikācija un pārliecinoša īstenošana, kā 
arī cilvēktiesību ievērošana ir prasības 
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BTN noslēgšanai; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut vērienīgas sadaļas par 
dzimumu līdztiesību un MVU, kā arī 
piesardzības principu un integrēt to 
sadaļās par sanitāriem un fitosanitāriem 
(SFS) pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; norāda, ka vairāk kā 
110 valstis ir apņēmušās līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti un Ķīna ir 
apņēmusies to panākt līdz 2060. gadam, 
un aicina apņemšanos panākt 
klimatneitralitāti noteikt par nosacījumu 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai; 
uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; norāda uz 
daudzu citu SDO konvenciju kvalitāti un 
nozīmi un aicina Savienību būt 
prasīgākai, slēdzot nolīgumus ar 
attīstītajām partnervalstīm, un strādāt, lai, 
pārskatot spēkā esošos tirdzniecības 
nolīgumus, kā arī turpmākajos 
nolīgumos, iekļautu atsauces uz 
mūsdienīgām SDO konvencijām; prasa 
visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
vērienīgas sadaļas par dzimumu līdztiesību 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU);

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju ratifikācija un 
cilvēktiesību ievērošana ir prasības BTN 
noslēgšanai; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut vērienīgas sadaļas par 
dzimumu līdztiesību un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē to, ka ES ierosinās 
apsvērt Parīzes nolīguma kā būtiska 
elementa iekļaušanu visos turpmākajos 
tirdzniecības un investīciju nolīgumos; 
atgādina Komisijai, ka SDO 
pamatkonvenciju ievērošana un 
īstenošana un cilvēktiesību ievērošana ir 
saistības, kas noteiktas tās nesen 
noslēgtajos tirdzniecības nolīgumos; prasa 
jaunajos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
vērienīgas sadaļas par digitālo 
tirdzniecību, dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 36
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē to, ka ES visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos atzīst saistības, kas noteiktas 
Parīzes nolīgumā; uzsver, ka 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju ratifikācija un 
cilvēktiesību ievērošana ir saistības, ko 
paredz visi nesen noslēgtie BTN; prasa 
visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos 
iekļaut vērienīgas sadaļas par maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. en



PE691.343v01-00 20/170 AM\1229172LV.docx

LV

Grozījums Nr. 37
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. ņem vērā Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos, jo Eiropa līdz šim vienpusēji ir 
neefektīvi uzstājusi uz prasīgākajiem 
klimata mērķi; uzsver, ka Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju ratifikācija un 
cilvēktiesību ievērošana ir prasības BTN 
noslēgšanai; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut vērienīgas sadaļas par 
dzimumu līdztiesību un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. el

Grozījums Nr. 38
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; aicina Komisiju pastiprināt un 
nodrošināt tā saistošo raksturu, iekļaujot 
atbilstošus mehānismus visos spēkā 
esošajos, parakstītajos vai sarunās 
apspriestajos ekonomikas nolīgumos; 
uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
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sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
kā arī mērķtiecīgas sadaļas par digitālo 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
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sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); 
uzskata, ka principam, kas paredz visās 
politikas jomās ņemt vērā veselības 
aizsardzību, kā arī pieejai "Viena 
veselība" jākļūst par Savienības 
tirdzniecības nolīgumu ar trešām valstīm 
elementu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību, 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm un maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 42
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
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būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
būtiski apsvērumi BTN noslēgšanai; prasa 
visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
vērienīgas sadaļas par dzimumu līdztiesību 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 43
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par dzimumu līdztiesību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

2. atzinīgi vērtē Parīzes nolīguma kā 
būtiska elementa iekļaušanu visos 
tirdzniecības, investīciju un partnerības 
nolīgumos; uzsver, ka Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
ratifikācija un cilvēktiesību ievērošana ir 
prasības BTN noslēgšanai; prasa visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgas 
sadaļas par digitālo tirdzniecību un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 44
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver centienu dzimumu 
līdztiesības un dzimumu līdztiesības 
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aspekta integrēšanas jomā kā būtiska 
elementa iekļaušanu tirdzniecības 
politikā, lai veicinātu iekļaujošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi; atzinīgi vērtē 
dzimumu līdztiesības veicināšanu, 
īstenojot Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģiju 2020.–2025. gadam un ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III; 
uzsver, ka tirdzniecības politikai piemīt 
potenciāls veicināt dzimumu līdztiesību, 
sekmēt pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ekonomiskajā un sociālajā jomā 
visā pasaulē, kā arī veidot līdztiesību 
veicinošu un noturīgu pasaules 
ekonomiku; uzsver, ka Covid-19 krīze ir 
nesamērīgi ietekmējusi sievietes; atzinīgi 
vērtē Komisijas mērķi strādāt, lai vāktu 
datus un veiktu analītisku analīzi nolūkā 
labāk izprast tirdzniecības politikas 
ietekmi uz sievietēm; aicina Komisiju, 
veicot darbu saistībā ar dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu 
tirdzniecības politikā, sadarboties ar 
Eiropas Parlamentu; aicina Komisiju ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos 
iekļaut konkrētas dzimumu līdztiesības 
sadaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina ES visaptveroši pārskatīt 
savas tirdzniecības attiecības ar visām 
valstīm, kuras:
a) pārkāpj starptautiskās tiesības;
b) pārkāpj ES dalībvalstu tiesības;
c) pārkāpj labu kaimiņattiecību 
noteikumus, apbruņojoties militāru 
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darbību pastāvīgai īstenošanai;
d) pārkāpj demokrātiskas sabiedrības 
un tiesisku principus un ierobežo 
opozīciju;
aicina šādām valstīm darīt zināmu, ka to 
attiecības ar Eiropas Savienību tiks 
efektīvi uzlabotas, ja tās paudīs vēlmi 
būtiski uzlabot atbilstību Eiropas 
principiem un vērtībām;

Or. el

Grozījums Nr. 46
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; 
šajā sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu 
ieviešanu konkrētiem produktiem vai citu 
nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu, 
būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības 
politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi; tādēļ aicina Komisiju savlaicīgi 
iesniegt pārskatu par 15 punktu rīcības 
plānu attiecībā uz TIA sadaļām;

__________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
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starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Grozījums Nr. 47
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; 
šajā sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu 
ieviešanu konkrētiem produktiem vai citu 
nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu, 
būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības 
politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir lieliska iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām, lai cita starpā apsvērtu 
efektīvākos veidus, kā panākt TIA saistību 
izpildi;

__________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; 
šajā sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu 
ieviešanu konkrētiem produktiem vai citu 
nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu, 
būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības 
politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi; tādēļ aicina Komisiju 
2021. gadā iesniegt pārskatu par 15 punktu 
rīcības plānu attiecībā uz TIA sadaļām un 
sagaida, ka pārskatīšanā tiks aplūkota 
tirdzniecības nolīgumu efektīva 
īstenošana un izpildes panākšana; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11;

__________________ __________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē "Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās" 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Grozījums Nr. 49
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju izveidot pārredzamu un 
iekļaujošu procesu, lai nekavējoties 
pārskatītu 15 punktu rīcības plānu attiecībā 
uz TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šai 
kontekstā norāda, ka visās turpmākajās 
un pārskatītajās TIA sadaļās būtu 
jāiekļauj strīdu izšķiršanas mehānismi, 
kas paredz sankciju piemērošanu, tostarp 
tādu tirdzniecības preferenču un citu 
tirgus pieejas koncesiju atcelšanu, kas 
paredzētas pārējos nolīgumos, ja netiek 
ievēroti spēkā esošie sociālie un vides 
standarti; uzskata, ka noteikumos par 
enerģiju un izejvielām, lauksaimniecību, 
zivsaimniecību un mežsaimniecību būtu 
jāintegrē konkrētas un mērķtiecīgas 
ilgtspējas prasības, tostarp prasības 
attiecībā uz pārredzamību un līdzdalības 
veicināšanu; šajā sakarā atbalsta 
Nīderlandes un Francijas neoficiālo 
dokumentu; ierosina turpmāk īstenot 
vismaz nesenos izpildes panākšanas 
uzlabojumus, proti, ES spēju novērst 
partneru pieļautās neatbilstības, izmantojot 
vienpusējas sankcijas, tostarp tarifu vai 
kvotu ieviešanu konkrētiem produktiem vai 
citu nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu; 
tāpat aicina Padomi un Komisiju TIA un 
lauksaimniecības sadaļās iekļaut 
noteikumus par dzīvnieku labturību, 
godīgu tirdzniecību un aprites ekonomiku 
un aizliegt ES neatļautu pesticīdu 
eksportu; aicina Komisiju attiecībā uz 
SDO konvenciju ratifikāciju ņemt vērā 
pieredzi, kas gūta ES un Dienvidkorejas 
ekspertu grupas darbā, kā arī precedentu 
ar Vjetnamas ceļvedi, lai tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļautu 
ceļvedi ar konkrētām un pārbaudāmām 
saistībām, pamatojoties uz kurām tiks 
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panākts progress citu sadaļu īstenošanā;
__________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Grozījums Nr. 50
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju drīzāk iesniegt pārskatu par 
15 punktu rīcības plānu attiecībā uz TIA 
sadaļām, lai to bez izņēmuma varētu 
īstenot visās uzsāktajās sarunās; sagaida, 
ka pārskatīšanā steidzamā kārtā tiks 
aplūkota TIA saistību izpildāmība, jo tā 
pašlaik nav iekļauta; šajā sakarā atgādina 
par Nīderlandes un Francijas neoficiālo 
dokumentu par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību11; ierosina, ka nesenie izpildes 
panākšanas uzlabojumi, proti, spēja novērst 
partneru pieļautās neatbilstības, izmantojot 
vienpusējas sankcijas, tostarp tarifu vai 
kvotu ieviešanu konkrētiem produktiem vai 
citu nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu, 
būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības 
politikā;

__________________ __________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
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attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

attīstību, kas pieejams vietnē "Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās" 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu 
ieviešanu konkrētiem produktiem vai citu 
nolīguma daļu savstarpēju apturēšanu, 
būtu jāīsteno vismaz ES tirdzniecības 
politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka būtu 
jāīsteno vismaz nesenie izpildes 
panākšanas uzlabojumi, proti, tarifu vai 
kvotu ieviešana konkrētiem produktiem 
vai citu nolīguma daļu savstarpēja 
apturēšana;

__________________ __________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē "Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās" 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu un atteikties no 
tradicionālajiem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, pārejot uz IAM sadarbības 
nolīgumiem ar būtisku tirdzniecības 
komponentu; tādēļ aicina Komisiju 
nekavējoties iesniegt pārskatu par 
15 punktu rīcības plānu attiecībā uz TIA 
sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju izveidot 
instrumentu, lai piemērotu sankcijas 
atsevišķiem uzņēmumiem, kas atbildīgi 
par sociālo vai vides dempingu vai 
noziegumiem;

__________________ __________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē "Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās" 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā;

3. uzsver, ka atlabšana pēc Covid-19 
ir unikāla iespēja izvirzīt ilgtspējīgas 
izaugsmes programmu; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatu 
par 15 punktu rīcības plānu attiecībā uz 
TIA sadaļām; sagaida, ka pārskatīšanā 
steidzamā kārtā tiks aplūkota TIA saistību 
izpildāmība, jo tā pašlaik nav iekļauta; šajā 
sakarā atgādina par Nīderlandes un 
Francijas neoficiālo dokumentu par 
tirdzniecību, sociālekonomisko ietekmi un 
ilgtspējīgu attīstību11; ierosina, ka nesenie 
izpildes panākšanas uzlabojumi, proti, 
spēja novērst partneru pieļautās 
neatbilstības, izmantojot vienpusējas 
sankcijas, tostarp tarifu vai kvotu ieviešanu 
konkrētiem produktiem vai citu nolīguma 
daļu savstarpēju apturēšanu, būtu jāīsteno 
vismaz ES tirdzniecības politikā; šai 
sakarā uzsver galvenā tirdzniecības 
nolīgumu izpildes uzrauga nozīmi, aicinot 
cieši sadarboties ar Eiropas Parlamenta 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju TIA 
izpildes uzraudzībā un kontrolē;

__________________ __________________
11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē “Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Nīderlandes un Francijas neoficiālais 
dokuments par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību, kas pieejams vietnē "Nīderlande 
starptautiskajās organizācijās" 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Padomi un Komisiju 
steidzami pārskatīt ES sarunu norādes 
visām notiekošajām tirdzniecības 
sarunām, paredzot sankciju piemērošanu 
par ilgtspējas noteikumu neievērošanu, 
un vienlaikus apsvērt iespēju panākt, lai 
Eiropas zaļā kursa principi un 
Eiropadomes 2020. gada decembra 
secinājumi attiecībā uz to, ka jāpanāk 
tirdzniecības politikas un tirdzniecības 
nolīgumu atbilstība ES klimata mērķiem, 
it īpaši tiem, ko paredz Eiropas zaļais 
kurss, nodrošinātu plašu mandātu, lai 
notiekošajās divpusējās sarunās integrētu 
izpildāmus un pilnveidotus ilgtspējas 
noteikumus; īpaši uzsver, ka ir svarīgi 
atbalstīt priekšlikumus, ko attiecībā uz 
sarunu tematu nesenajās divpusējās 
sarunās izvirzījusi Jaunzēlande, kā arī 
balstīties uz šiem priekšlikumiem, jo tas 
būtu nozīmīgs sasniegums un precedents 
turpmākajās sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju atteikties no preču 
iedalījuma brūnajās un zaļajās precēs, 
kas nosaka tā dēvētās labās un sliktās 
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preces un pakalpojumus, un tā vietā 
veicināt aprites cikla izvērtējuma un 
ietekmes novērtējumu izmantošanu, lai 
panāktu godīgu un ilgtspējīgu 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzsver, ka nolīgumu ar Mercosur 
nedrīkst apstiprināt, jo tas neatbilst 
Eiropas zaļajam kursam, kā arī ņemot 
vērā tā tālejošo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām, atmežošanu un 
biodaudzveidību; aicina Padomi un 
Komisiju tiekties panākt izpildāmu un 
juridiski saistošu noteikumu iekļaušanu 
nolīgumā, kas risinātu un koriģētu 
nolīguma transversālos trūkumus 
attiecībā uz vispārējo ilgtspēju; noraida 
iespējamo asociācijas nolīguma un brīvās 
tirdzniecības nolīguma nošķiršanu kā 
iespēju virzīt BTN noslēgšanu, apejot 
demokrātiskos procesus un ignorējot 
likumīgās intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 4. prasa Komisijai apsvērt 
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joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm 
un ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos;

instrumentus, kas atbalstītu zaļā kursa 
integrēšanu visos tirdzniecības politikas 
aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos;

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm; 
prasa Komisijai izstrādāt instrumentus šo 
izkropļojumu novēršanai un īstenot zaļajā 
kursā pausto apņemšanos, ieviešot to visos 
tirdzniecības politikas aspektos;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
apsvērt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai;
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politikas aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos;

4. pauž nožēlu, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; uzsver, ka tarifu 
un tirdzniecības šķēršļu atcelšana zaļajām 
precēm un pakalpojumiem būtu jāplāno 
tā, lai veicinātu inovatīvu risinājumu 
izmantošanu, risinātu klimata krīzi un 
sekmētu zaļā kursa mērķu un IAM 
sasniegšanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību 
visā pasaulē; prasa Komisijai izstrādāt 
instrumentus šo izkropļojumu novēršanai 
un īstenot zaļajā kursā pausto apņemšanos, 
ieviešot to visos tirdzniecības politikas 
aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību, un aicina 



AM\1229172LV.docx 37/170 PE691.343v01-00

LV

izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos;

Komisiju īstenot jaunus centienus, lai 
PTO divpadsmitās ministru konferences 
laikā noslēgtu jaunu vides preču 
nolīgumu; prasa Komisijai izstrādāt 
instrumentus šo izkropļojumu novēršanai 
un īstenot zaļajā kursā pausto apņemšanos, 
ieviešot to visos tirdzniecības politikas 
aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos;

4. norāda, ka brūnajām precēm 
joprojām tiek piemērots preferenciāls 
režīms salīdzinājumā ar zaļajām precēm un 
ka tarifi un tirdzniecības šķēršļi kavē 
ilgtspējīgu tirdzniecību; prasa Komisijai 
izstrādāt instrumentus šo izkropļojumu 
novēršanai un īstenot zaļajā kursā pausto 
apņemšanos, ieviešot to visos tirdzniecības 
politikas aspektos; norāda, ka pēc Covid-
19 krīzes pasaulē strauji pieaugs 
pieprasījums pēc retzemju elementiem, lai 
paātrinātu zaļo pārkārtošanos un 
enerģētikas pārkārtošanu; mudina 
Komisiju apsvērt iespēju šo jautājumu 
iekļaut tirdzniecības sarunu mandātā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 
nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
kavē zaļo un digitālo pārkārtošanos 
jaunattīstības valstīs; prasa Komisijai 
izmantot tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, spēju 
veidošanu tehnoloģiju jomā un digitālo 
izplatību nolūkā dot iespējas jaunattīstības 
valstīm un atbalstīt ilgtspējīgas un 
digitālas noturības veidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums 
pašlaik neļauj jaunattīstības valstīm kļūt 
videi draudzīgām; prasa Komisijai 
izmantot visus tās rīcībā esošos 
tirdzniecības instrumentus, lai palielinātu 
finansiālo atbalstu, tehnisko palīdzību, 
tehnoloģiju nodošanu un digitālo izplatību 
nolūkā dot iespējas jaunattīstības valstīm 
un nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

5. norāda, ka piespiedu integrācija 
globalizācijā un tās prasība par cenu 
konkurētspēju, kā arī augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un strukturālās pielāgošanas politika, 
kuras mērķis ir ierobežot valsts 
iejaukšanos, rada zinātības un aprīkojuma 
trūkumu un pašlaik neļauj jaunattīstības 
valstīm kļūt videi draudzīgām; prasa 
Komisijai izmantot visus tās rīcībā esošos 
instrumentus un balstīties uz SVF 
steidzamajiem ieteikumiem palielināt 
valsts ieguldījumus, lai palielinātu 
finansiālo atbalstu, tehnisko palīdzību, 
tehnoloģiju nodošanu un digitālo izplatību 
nolūkā dot iespējas jaunattīstības valstīm 
un nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 
nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tostarp 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas jomā, tehnoloģiju nodošanu un 
digitalizāciju nolūkā dot iespējas 
jaunattīstības valstīm un nodrošināt tām 
ilgtspējīgu noturību; aicina EIB 
aizdevumu shēmās palielināt aizdevumu 
apjomu šā politikas mērķa atbalstam, it 
īpaši ieguldījumiem saules enerģijas un 
zaļā ūdeņraža ražošanā, kā arī 
decentralizētu atjaunojamo energoresursu 
enerģijas avotu atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus un attīstības sadarbības 
politiku, lai palielinātu finansiālo atbalstu, 
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nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

tehnisko palīdzību, tehnoloģiju nodošanu 
un digitālo izplatību nolūkā dot iespējas 
jaunattīstības valstīm un nodrošināt tām 
ilgtspējīgu noturību, kā arī labāk veikt 
uzticamības pārbaudi piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 
nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 
neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 
nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību; 
uzskata, ka vispārējā preferenču sistēma 
ir pirmais pozitīvais solis virzībā uz šo 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas atmaksāsies tikai laika gaitā, 
un zinātības un aprīkojuma trūkums pašlaik 

5. norāda, ka augstās sākotnējās 
izmaksas, kas varētu atmaksāties tikai 
laika gaitā, un zinātības un aprīkojuma 
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neļauj jaunattīstības valstīm kļūt videi 
draudzīgām; prasa Komisijai izmantot 
visus tās rīcībā esošos tirdzniecības 
instrumentus, lai palielinātu finansiālo 
atbalstu, tehnisko palīdzību, tehnoloģiju 
nodošanu un digitālo izplatību nolūkā dot 
iespējas jaunattīstības valstīm un 
nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

trūkums pašlaik neļauj jaunattīstības 
valstīm kļūt videi draudzīgām; prasa 
Komisijai izmantot visus tās rīcībā esošos 
tirdzniecības instrumentus, lai palielinātu 
finansiālo atbalstu, tehnisko palīdzību, 
tehnoloģiju nodošanu un digitālo izplatību 
nolūkā dot iespējas jaunattīstības valstīm 
un nodrošināt tām ilgtspējīgu noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a šai sakarā aicina ES pārskatīt 
savas norādes PTO sarunām, lai iesniegtu 
iniciatīvas Tirdzniecības un vides 
komitejai, kā arī norādes notiekošajām 
sarunām par vides precēm, lai atjaunotu 
līdzsvaru globālajā intelektuālā īpašuma 
tiesību (IĪT) sistēmā nolūkā veicināt 
klimatam labvēlīgu tehnoloģiju likumīgu 
nodošanu; uzsver, ka šādās iniciatīvās 
būtu jāiekļauj deklarācijas par IĪT un 
klimata pārmaiņām veicināšana PTO, 
atvieglojot tehnoloģiju nodošanu un 
klimatrīcībai būtisku tehnoloģiju 
obligātās licencēšanas piemērošanu; 
uzskata, ka būtu jāgroza TRIPS, lai PTO 
dalībnieki varētu klimata tehnoloģijas 
izslēgt no patentu aizsardzības sistēmas, jo 
esošie elastības noteikumi nav pietiekami 
un spēkā esošie TRIPS noteikumi 
apgrūtina šādu tehnoloģiju nodošanu 
nabadzīgām un mazāk attīstītām valstīm;

Or. en



PE691.343v01-00 42/170 AM\1229172LV.docx

LV

Grozījums Nr. 70
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b norāda, ka ES būtu arī jāvirza 
PTO noteikumu mūsdienīgāka 
integrēšana atbilstīgi pašreizējai 
situācijai, it īpaši attiecībā uz politikas 
izņēmumiem attiecībā uz klimatu un vidi; 
uzsver, ka PTO reformai jānodrošina 
iespēja nošķirt ražojumus atkarībā no to 
pārstrādes un ražošanas metodēm, tostarp 
gadījumos, kad tās nemaina 
galaproduktus, jo tas atbilst likumīgajam 
mērķim PTO nolīguma par tehniskajiem 
šķēršļiem tirdzniecībā nozīmē (2. panta 
2. punkts), iespēja izmantot darbības 
veidu, lai aprēķinātu starptautiskajā 
tirdzniecībā laisto preču vai pakalpojumu 
oglekļa saturu, kā arī iespēja paredzēt 
īpašu satvaru un jomas aprites 
ekonomikas veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs 

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu tirgu 
kropļojošās subsīdijas, atbalstot 
pārredzamību, stingru regulējumu un 
disciplīnu tirdzniecības nolīgumos un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO);
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satvars ar konkrētiem mērķiem, lai 
tirdzniecības un investīciju nolīgumos 
veicinātu IAM, zaļo kursu un SDO 
programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai; uzsver, ka jauni nolīgumi 
būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir 
izpildīti, un ka spēkā esošie nolīgumi būtu 
attiecīgi jāpārskata;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs 
satvars ar konkrētiem mērķiem, lai 
tirdzniecības un investīciju nolīgumos 
veicinātu IAM, zaļo kursu un SDO 
programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai; uzsver, ka jauni nolīgumi 
būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir 
izpildīti, un ka spēkā esošie nolīgumi būtu 
attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā sistēmā, lai sadarbotos ar 
līdzīgi domājošām valstīm un 
tirdzniecības partneriem nolūkā īstenot 
spēcīgu vides programmu, tostarp 
pakāpeniski veicināt disciplīnu, vēršoties 
pret tirgu kropļojošām subsīdijām; uzsver, 
ka ir svarīgi izstrādāt ilgtspējas ietekmes 
novērtējumus ex ante, starpposma un 
ex post līmenī; uzsver, ka ir jāsniedz 
pamatnostādnes, lai tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos veicinātu IAM, zaļo 
kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā



PE691.343v01-00 44/170 AM\1229172LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un PTO; šai sakarā ar 
nepacietību gaida TPR laikā paziņoto 
Komisijas iniciatīvu par tirdzniecību un 
klimatu PTO, lai nodrošinātu pamatu 
disciplīnas veidošanai attiecībā uz fosilā 
kurināmā nozarei piešķirtajām 
subsīdijām; uzskata, ka minētās 
iniciatīvas ietvaros būtu jāiesniedz 
priekšlikumi metodiskas sistēmas izveidei, 
lai izvērtētu videi kaitīgās subsīdijas, kas 
rada ārējās izmaksas, un noteiktu to 
apmēru, ievērojot principu "nenodari 
būtisku kaitējumu"; atgādina, ka EP 
nostājā par Eiropas Klimata aktu aicina, 
vēlākais, līdz 2025. gadam pakāpeniski 
atteikties no tiešajām un netiešajām 
subsīdijām fosilā kurināmā nozarei ES; 
aicina Komisiju ar katru tirdzniecības 
partneri, ar kuru noslēgts tirdzniecības 
nolīgums, vienoties par ceļvedi, lai 
atbalstītu pakāpenisku atteikšanos no 
šādām subsīdijām; uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī, lai 
pēc iespējas ātrāk pienācīgi noteiktu, 
novērtētu un risinātu iespējamos riskus 
un lai noteiktu attiecīgās divpusējās 
saistības, it īpaši saistības attiecībā uz 
TIA, un uzraudzītu to īstenošanu; uzsver, 
ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars ar 
konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos veicinātu IAM, zaļo 
kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
aicina Komisiju regulāri informēt Eiropas 
Parlamentu par īstenotajiem un 
pabeigtajiem ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumiem; uzsver, ka ir jāizstrādā 
visaptverošs satvars ar konkrētiem 
mērķiem, lai tirdzniecības un investīciju 
nolīgumos veicinātu IAM, zaļo kursu un 
SDO programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai; uzsver, ka jauni nolīgumi 
būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir 
izpildīti, tostarp, kad ir izpildīti mērķi, kas 
paredzēti sarunu mandātā par spēkā esošo 
tirdzniecības nolīgumu pārskatīšanu 
nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu tirgu 
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subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

kropļojošās subsīdijas, atbalstot vienotus 
noteikumus, tostarp pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka, 
apsverot jaunus nolīgumus, būtu rūpīgi 
jāizvērtē panāktais progress trešās valsts 
centienos sasniegt ilgtspējas mērķus un ka 
savlaicīgi būtu attiecīgi jāpārskata spēkā 
esošie nolīgumi;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, kā arī ievērojamo banku 
finansējumu, ko pastāvīgi piešķir klimatu 
postošajiem ieguldījumiem, atbalstot 
pārredzamību, stingru regulējumu un 
disciplīnu tirdzniecības nolīgumos un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO); 
uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt ilgtspējas 
ietekmes novērtējumus ex ante, starpposma 
un ex post līmenī; uzsver, ka ir jāizstrādā 
visaptverošs satvars ar konkrētiem 
mērķiem, lai tirdzniecības un investīciju 
nolīgumos veicinātu IAM, zaļo kursu un 
SDO programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai; uzsver, ka jauni nolīgumi 
būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir 
izpildīti, un ka spēkā esošie nolīgumi būtu 
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attiecīgi jāpārskata;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ietekmes novērtējumus ex ante, 
starpposma un ex post līmenī; uzsver, ka ir 
jāizstrādā visaptverošs satvars ar 
konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības un 
investīciju nolīgumos veicinātu IAM, zaļo 
kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
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nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad 
tirdzniecības partneris uzņemas reālas 
saistības, un ka spēkā esošie nolīgumi būtu 
attiecīgi jāpārskata;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu kaitīgās 
subsīdijas, atbalstot pārredzamību, stingru 
regulējumu un disciplīnu tirdzniecības 
nolīgumos un Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO); uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
ex ante, starpposma un ex post līmenī; 
uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs satvars 
ar konkrētiem mērķiem, lai tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos veicinātu IAM, 
zaļo kursu un SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; uzsver, ka jauni 
nolīgumi būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie 
mērķi ir izpildīti, un ka spēkā esošie 
nolīgumi būtu attiecīgi jāpārskata;

6. prasa ES uzņemties vadošo lomu 
daudzpusējā līmenī, lai izbeigtu videi 
kaitīgās subsīdijas, atbalstot pārredzamību, 
stingru regulējumu un disciplīnu 
tirdzniecības nolīgumos un Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO); uzsver, 
ka ir svarīgi izstrādāt ilgtspējas ietekmes 
novērtējumus ex ante, starpposma un 
ex post līmenī; uzsver, ka ir jāizstrādā 
visaptverošs satvars ar konkrētiem 
mērķiem, lai tirdzniecības un investīciju 
nolīgumos veicinātu IAM, zaļo kursu un 
SDO programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai; uzsver, ka jauni nolīgumi 
būtu jānoslēdz tikai tad, kad šie mērķi ir 
izpildīti, un ka spēkā esošie nolīgumi būtu 
attiecīgi jāpārskata;

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atgādina par Eiropas Parlamenta 
aicinājumu saistībā ar Enerģētikas hartas 
nolīgumu izbeigt ieguldījumu fosilā 
kurināmā nozarē aizsardzību; aicina 
Komisiju un Padomi sagatavoties ES un 
tās dalībvalstu koordinētas izstāšanās no 
šā nolīguma scenārijam, jo tā jēgpilnas 
reformas izredzes ir ļoti vājas, turklāt 
Enerģētikas hartas nolīgums ir tālejošs 
šķērslis ES klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina ES pieņemt ētisku 
ražošanas repatriācijas stratēģiju, 
pārceļot ražošanu uz valstīm, kuras ievēro 
ētikas normas un kuras apņemas 
ilgtermiņā pilnībā ievērot starptautiskos 
un Eiropas principus un vērtības;

Or. el

Grozījums Nr. 82
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)



PE691.343v01-00 50/170 AM\1229172LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b norāda, ka pašreizējās problēmas, 
piemēram, klimata pārmaiņas, cīņa pret 
pandēmiju un vides aizsardzība, prasa 
atbilstīgu politisko telpu leģitīmu 
sabiedrības interešu aizstāvībai; uzsver, 
ka, lai nodrošinātu konsekventu tiesisko 
regulējumu, ārvalstu ieguldītājiem 
nevajadzētu piemērot augstākus 
aizsardzības standartus nekā vietējiem 
ieguldītājiem, jo šāda atšķirīga attieksme 
var šo politisko telpu apdraudēt;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c tādēļ uzskata, ka jāveic ES BTN 
ieguldījumu aizsardzības sadaļu reforma, 
lai nodrošinātu publisku un pārredzamu 
lēmumu pieņemšanas procesu un 
ierobežotu to saturu atbilstīgi principiem, 
kas paredz novērst diskrimināciju un 
kompensāciju par ekspropriāciju; norāda, 
ka minētajās sadaļās jāiekļauj vispārējas 
aizsardzības klauzulas par tādu saistību 
izpildes aizsardzību, kas izriet no 
cilvēktiesību un vides nolīgumiem; uzsver, 
ka ES Taksonomijas regulai jābūt 
ieguldītāju aizsardzības stūrakmenim, lai 
nodrošinātu, ka šāda aizsardzība attiecas 
tikai uz ieguldījumiem, ar ko atbalsta 
saimniecisko darbību, kas saskaņā ar ES 
kritērijiem atzīta par vidiski ilgtspējīgu;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.d atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
apņēmusies veikt ES nolīgumu ietekmes 
uz būtiskiem vides aspektiem, tostarp 
klimatu, ex post novērtējumu; aicina 
noteikt konkrētu darbību grafiku un 
uzsver, ka pēc novērtējuma veikšanas 
vajadzības gadījumā spēkā esošie 
nolīgumi jāpārskata, lai novērstu noteikto 
negatīvo ietekmi, ko tie rada;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. atzinīgi vērtē vārteju 
"Access2Market" un Komisijas centienus 
veicināt šā instrumenta izmantošanu visā 
Eiropā; uzsver, ka pārredzamība un 
dialogs ar ieinteresētajām personām un 
iedzīvotājiem ir būtiski svarīgi, lai radītu 
atbalstu tirdzniecības politikai un 
izmantotu tās sniegtos ieguvumus; uzstāj, 
ka ES jāpadziļina iesaiste dalībvalstīs, 
privātajā sektorā, pilsoniskās sabiedrības 
un citu attiecīgo dalībnieku darbībā, kā 
arī tirdzniecības partnervalstīs un 
jaunattīstības partnervalstīs, un ka finanšu 
palīdzība ir atbilstīgi jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties, turklāt īpaša vērība 
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jāpievērš tam, lai tirdzniecības nolīgumu 
sniegtos ieguvumus labāk izmantotu 
MVU, kā arī tirdzniecības veicināšanas 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar 
spēju veidošanas pasākumiem, lai tā 
varētu efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; atzinīgi vērtē 
vārteju "Access2Markets", kā arī 
Komisijas pastāvīgos centienus 
popularizēt šo instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir atbilstīgi jāpapildina 
ar spēju veidošanas pasākumiem, lai tā 
varētu efektīvi darboties; prasa 
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efektīvi darboties; tirdzniecības nolīgumu apspriešanā un 
īstenošanā vairāk iesaistīt sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību un 
apspriesties ar tiem, it īpaši iekšzemes 
padomdevēju grupu kompetences jomā, 
kuru uzraudzības lomu varētu paplašināt, 
attiecinot to uz visām tirdzniecības 
nolīgumu daļām, nevis tikai uz 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļām; aicina Komisiju nodrošināt, ka 
tiek īstenoti turpmāki pasākumi, ņemot 
vērā vietējo konsultantu grupu 
priekšlikumus, lai uzlabotu mūsu 
starptautisko tirdzniecības politiku un 
atjaunotu pilsoniskās sabiedrības dialogu 
par ES tirdzniecības nolīgumu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība, dialogs 
un sekmīga komunikācija ir būtiski 
svarīgi, lai radītu atbalstu tirdzniecības 
politikai; uzstāj, ka ES starptautiskajos 
nolīgumos ir skaidri jādefinē pilsoniskās 
sabiedrības un vietējo konsultantu grupu 
loma un pienākumi un ka finanšu palīdzība 
ir jāpapildina ar spēju veidošanas 
pasākumiem, lai tā varētu efektīvi 
darboties;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
politiskajos un tirdzniecības nolīgumos ir 
skaidri jādefinē pilsoniskās sabiedrības un 
vietējo konsultantu grupu loma un 
pienākumi un ka finanšu palīdzība ir 
jāpapildina ar spēju veidošanas 
pasākumiem, lai tā varētu efektīvi 
darboties;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu (VKG) loma un 
pienākumi un ka finanšu palīdzība ir 
jāpapildina ar spēju veidošanas 
pasākumiem, lai VKG varētu efektīvi 
darboties; aicina Eiropas Parlamenta 
attiecīgās specializētās komitejas un 
uzraudzības grupas pastāvīgi rīkot 
apspriedes ar VKG;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties; aicina Komisiju aktīvāk 
sadarboties ar Eiropas pilsonisko 
sabiedrību, ko pārstāv EESK;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pārredzamība un dialogs 
ir būtiski svarīgi, lai radītu atbalstu 
tirdzniecības politikai; uzstāj, ka ES 
starptautiskajos nolīgumos ir skaidri 
jādefinē pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
konsultantu grupu loma un pienākumi un 
ka finanšu palīdzība ir jāpapildina ar spēju 
veidošanas pasākumiem, lai tā varētu 
efektīvi darboties;

7. uzsver, ka pārredzamība, 
pārskatatbildība un dialogs ir būtiski 
svarīgi, lai radītu atbalstu tirdzniecības 
politikai; uzstāj, ka ES starptautiskajos 
nolīgumos ir skaidri jādefinē pilsoniskās 
sabiedrības un vietējo konsultantu grupu 
loma un pienākumi un ka finanšu palīdzība 
ir jāpapildina ar spēju veidošanas 
pasākumiem, lai tā varētu efektīvi 
darboties;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher
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Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka nepieciešama lielāka 
saskaņotība un pārredzamība ES 
tirdzniecības politikas uzraudzībā; uzsver, 
ka saskaņoti, skaidri, izmērāmi un 
objektīvi ES tirdzniecības politikas 
kritēriji un regulāras diskusijas Komisijas 
un Eiropas Parlamenta starpā var uzlabot 
pārredzamību un sekmēt ES iedzīvotāju 
aktīvāku iesaisti, labāku Komisijas un 
Eiropas Parlamenta dialogu, lielāku 
politikas saskaņotību un visu tirdzniecības 
politikas aspektu efektīvāku uzraudzību; 
šai sakarā uzsver ex ante, starpposma un 
ex post ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu 
nozīmi; aicina Komisiju sadarboties ar 
Eiropas Parlamentu visos to priekšlikumu 
sagatavošanas posmos, uz kuriem attiecas 
ES tirdzniecības politika, un nodrošināt, 
ka Eiropas Parlaments var veikt savu 
uzraudzības funkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka vispārējās preferenču 
sistēmas (VPS) gaidāmā reforma ir 
iespēja to pielāgot būtiskām problēmām, 
tādām kā klimata pārmaiņas vai 
atlabšana pēc Covid-19 krīzes, kā arī 
iespēja nodrošināt labāku atbilstību IAM 
un Eiropas zaļajam kursam; uzsver, ka 
šādai reformai būtu jāuzlabo 
pārredzamība un iesaiste un uzraudzība 
jāpadara par lielākā mērā strukturētu 
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procesu; norāda, ka būtiska nozīme ir 
SDO konvenciju efektīvai īstenošanai un 
ka šim mērķim jābūt VPS īstenošanas 
pamatā; pauž nopietnas bažas par to, ka 
VPS patlaban palielina tautsaimniecību 
atkarību no eksporta, un norāda, ka šis 
virziens jāmaina;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver ES delegāciju potenciālu 
Savienības tirdzniecības politikas 
īstenošanā, piemēram, atbalstot trešo 
valstu VKG darbību, uzraugot ES 
tirdzniecības nolīgumu un instrumentu 
īstenošanu uz vietas, kā arī uzraugot 
saikni starp tirdzniecību un 
cilvēktiesībām; šai sakarā pauž nožēlu par 
plašākas struktūras un visaptverošas 
pieejas trūkumu, kas ļautu izmantotu ES 
delegāciju un Komisijas dažādo dienestu 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atgādina, ka ir jāīsteno visi brīvās 
tirdzniecības nolīgumu aspekti, tostarp 
darba tiesības un ilgtspējīga attīstība, kā 
arī jāapkaro klimata pārmaiņas; mudina 
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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. 97
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzskata, ka ES būtu jāpiešķir 
prioritāte tirdzniecības un investīciju 
darījumiem ar demokrātiskām trešām 
valstīm, nevis citiem režīmiem, it īpaši 
Āzijas kontinentā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Taisnīgas, noturīgas un zaļas vērtību ķēdes Taisnīgas, noturīgas, sociālas un zaļas 
vērtību ķēdes

Or. en

Grozījums Nr. 99
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

8. uzsver, cik svarīgas ir noturīgas un 
ilgtspējīgas vērtības ķēdes, kurās tiek 
ievērotas cilvēktiesības, darba tiesības un 
vides standarti; atgādina, ka obligāta 
uzticamības pārbaude ir instruments, lai to 
panāktu; uzsver, ka lielāka uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MMVU) 
neaizsargātajam stāvoklim un to ražošanas 
spējām, jo īpaši jaunattīstības tirgos, ņemot 
vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir lielāka 
iespēja pārvarēt ārējus satricinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta 
uzticamības pārbaude visas piegādes 
ķēdes garumā ir nepieciešams 
instruments, lai to panāktu; uzsver, ka 
lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; uzsver, ka lielāka uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MMVU) 
neaizsargātajam stāvoklim, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, ņemot vērā, ka 
lieliem uzņēmumiem ir lielāka iespēja 
pārvarēt pēkšņu pieprasījuma kritumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
MMVU neaizsargātajam stāvoklim, jo 
īpaši jaunattīstības valstīs, ņemot vērā, ka 
lieliem uzņēmumiem ir lielāka iespēja 
pārvarēt pēkšņu pieprasījuma kritumu; 
norāda, ka ES Ilgtspējīgas piegādes ķēdes 
stratēģijā būtu jāparedz, ka uzņēmumiem, 
kuri lielā mērā saistīti ar starptautiskām 
piegādes ķēdēm, tiek piemērotas juridiski 
saistošas ziņošanas prasības gaidāmās 
Nefinanšu pārskatu direktīvas kontekstā, 
kā arī tiek prasīts regulāri veikt noturības 
testus, kas dotu iespēju plānot, izvērtēt un 
sniegt potenciālos risinājumus to piegādes 
ķēdes riskiem, tostarp ārējiem riskiem, kā 
arī sociālajiem, vidiskajiem un 
politiskajiem riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
piegādes ķēdes, kurās tiek ievērotas 
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cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka tiesību akti par 
obligātu uzticamības pārbaudi visas 
piegādes ķēdes garumā būs nepieciešams 
instruments, lai to panāktu; uzsver, ka 
lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim ES un jo īpaši jaunattīstības 
valstīs, ņemot vērā, ka lieli uzņēmumi ir 
labāk piemēroti pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu; uzsver, ka prasībām 
par obligātu uzticamības pārbaudi 
nevajadzētu radīt nesamērīgu slogu 
Eiropas uzņēmumiem un it īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
Eiropas mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MMVU) 
neaizsargātajam stāvoklim;

Or. el

Grozījums Nr. 104
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu;

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta uzticamības 
pārbaude visas piegādes ķēdes garumā ir 
nepieciešams instruments, lai to panāktu; 
uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 
pieprasījuma kritumu; uzsver, cik būtiska 
nozīme ir paredzamiem ilgtermiņa 
pasūtījumiem, un ņem vērā attiecīgās 
sekmīgās pasūtījumu shēmas godīgas 
tirdzniecības sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, cik svarīgas ir taisnīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; atgādina, ka obligāta 
uzticamības pārbaude visas piegādes 
ķēdes garumā ir nepieciešams 
instruments, lai to panāktu; uzsver, ka 
lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) neaizsargātajam 
stāvoklim, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
ņemot vērā, ka lieliem uzņēmumiem ir 
lielāka iespēja pārvarēt pēkšņu 

8. uzsver, cik svarīgas ir noturīgas 
vērtības ķēdes, kurās tiek ievērotas 
cilvēktiesības, darba tiesības un vides 
standarti; uzsver, ka lielāka uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MMVU) 
neaizsargātajam stāvoklim, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, ņemot vērā, ka 
lieliem uzņēmumiem ir lielāka iespēja 
pārvarēt ilgstošus ārējus satricinājumus;
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pieprasījuma kritumu;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Bernd Lange, Helmut Scholz, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Anna 
Cavazzini, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Saskia Bricmont

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina ES nodrošināt, ka 
tirdzniecība nodrošina ieguvumu arī 
ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošiem 
dalībniekiem; šai sakarā atgādina, ka 
konkrētas darbības godīgu un ētisku 
tirdzniecības shēmu veicināšanai, ko 
Komisija ir apņēmusies veikt stratēģijā 
"Tirdzniecība visiem", pašreizējos 
apstākļos ir kļuvušas vēl būtiskākas, 
ņemot vērā to, ka godīgas tirdzniecības 
augšupējas iniciatīvas var nodrošināt, ka 
tirdzniecība sniedz ieguvumu arī piegādes 
ķēdes dalībniekiem, kuri ir ekonomiski 
nelabvēlīgākā situācijā; aicina Komisiju 
veicināt godīgas tirdzniecības iniciatīvas, 
īstenojot ES programmas, kurās iesaistīti 
jaunieši un privātais sektors, ārējās 
darbībās kopumā, tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu īstenošanā, 
ES delegāciju darbībā, kā arī atalgojot 
paraugpraksi un veicinot zināšanu 
apmaiņu ES vietējo, reģionālo un valsts 
iestāžu, kā arī pilsoniskās sabiedrības, 
izglītības iestāžu un universitāšu starpā, 
tostarp iniciatīvu "Taisnīgas un ētiskas 
tirdzniecības balva ES pilsētām" 
attiecinot arī uz izglītības iestādēm un 
universitātēm un izveidojot iniciatīvu 
"Ikgadējā godīgas tirdzniecības nedēļa", 
ko Eiropas Komisija varētu rīkot Briselē; 
prasa Eiropas Komisijai ziņot par ES un 
dalībvalstu atbalstu godīgas tirdzniecības 
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iniciatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos 
gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, 
lai panāktu taisnīgāku risku sadali visā 
piegādes ķēdē;

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē, un 
rada nesamērīgi negatīvu ietekmi uz 
sievietēm; pauž nožēlu par to, ka 
pandēmijas laikā šis nevienmērīgais 
sadalījums ir novedis pie tā, ka Eiropas 
uzņēmumi pieprasījuma samazināšanās 
izraisītās izmaksas novirza uz ražotājiem 
jaunattīstības valstīs, atceļot pasūtījumus, 
kas jau bija saražoti un dažos gadījumos 
pat nosūtīti; aicina Komisiju sadarboties ar 
vietējām pašvaldībām, privāto sektoru un 
pilsonisko sabiedrību, lai panāktu 
taisnīgāku risku sadali visā piegādes ķēdē; 
šai sakarā, ņemot vērā to, ka 70 % no 
tirdzniecības apjoma ir saistīti ar 
globālām piegādes ķēdēm, aicina 
Komisiju gaidāmajā ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības tiesību aktu 
kopumā un tiesību aktos par uzticamības 
pārbaudi attiecībā uz cilvēktiesībām un 
vides standartiem iekļaut prasību mazināt 
to iepirkumu prakses ietekmi uz lejupējo 
dalībnieku spēju ievērot un īstenot 
cilvēktiesības un vides un dzīvnieku 
labturības standartus visā uzticamības 
pārbaudes procesā un pievērst īpašu 
vērtību tādu Eiropas MVU tirdzniecībai, 
kuriem trešo valstu tirgotāji jāpiesaista kā 
starpnieki sadarbībā ar vietējiem 
piegādātājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos 
gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, 
lai panāktu taisnīgāku risku sadali visā 
piegādes ķēdē;

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos 
gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, 
lai panāktu taisnīgāku risku sadali visā 
piegādes ķēdē; norāda, ka starptautiskas 
aprites ekonomikas veicināšana palīdzētu 
mazināt attiecīgos riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
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pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos 
gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, 
lai panāktu taisnīgāku risku sadali visā 
piegādes ķēdē;

pasūtījumus, kas jau bija saražoti un dažos 
gadījumos pat nosūtīti; aicina Komisiju 
sadarboties ar vietējām pašvaldībām, 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, 
lai panāktu taisnīgāku risku sadali visā 
piegādes ķēdē gan ES, gan arī valstīs, 
kuras ievēro Eiropas vērtības;

Or. el

Grozījums Nr. 110
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un 
dažos gadījumos pat nosūtīti; aicina 
Komisiju sadarboties ar vietējām 
pašvaldībām, privāto sektoru un pilsonisko 
sabiedrību, lai panāktu taisnīgāku risku 
sadali visā piegādes ķēdē;

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nesamērīgu 
ietekmi un nevienmērīgu risku sadalījumu; 
pauž nožēlu, ka Covid-19 pandēmijas 
radītie tirdzniecības traucējumi vissmagāk 
skāra dažādas nozares mazāk attīstītās 
valstīs (MAV), kā arī valstīs ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem; aicina Komisiju 
rīkoties kā globālai dalībniecei un savu 
atbalstu pielāgot MAV, kā arī valstīm ar 
zemiem un vidējiem ienākumiem, 
vienlaikus ņemot vērā ar Covid-19 
saistītos īpašos apstākļus; aicina Komisiju 
sadarboties ar dalībvalstīm, vietējām 
pašvaldībām, privāto sektoru un pilsonisko 
sabiedrību, lai panāktu negatīvās ietekmes 
taisnīgāku sadali piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu, jo īpaši apģērbu nozarē; pauž 
nožēlu par to, ka pandēmijas laikā šis 
nevienmērīgais sadalījums ir novedis pie 
tā, ka Eiropas uzņēmumi pieprasījuma 
samazināšanās izraisītās izmaksas novirza 
uz ražotājiem jaunattīstības valstīs, atceļot 
pasūtījumus, kas jau bija saražoti un 
dažos gadījumos pat nosūtīti; aicina 
Komisiju sadarboties ar vietējām 
pašvaldībām, privāto sektoru un pilsonisko 
sabiedrību, lai panāktu taisnīgāku risku 
sadali visā piegādes ķēdē;

9. norāda, ka globālās vērtības ķēdes 
bieži vien ir saistītas ar nevienmērīgu risku 
sadalījumu; aicina Komisiju sadarboties ar 
vietējām pašvaldībām, privāto sektoru un 
pilsonisko sabiedrību, lai panāktu 
taisnīgāku risku sadali visā piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju nekavējoties 
ierosināt tiesību aktu priekšlikumu 
jaunam tirdzniecības instrumentam, kas 
dod iespēju piemērot importa aizliegumu 
ar piespiedu darbu saistītiem produktiem, 
lai nodrošinātu, ka šādi produkti nenonāk 
ES vienotajā tirgū; uzsver, ka aizlieguma 
atcelšanas nosacījumam jābūt uzņēmumu 
pasākumiem, lai uzlabotu situāciju uz 
vietas, piešķirot prioritāti atlīdzināšanas 
pasākumiem cietušajiem; aicina Komisiju 
iesniegt konkrētus priekšlikumus saistībā 
ar tās solījumu īstenot pilnīgas 
neiecietības pret bērnu darbu pieeju līdz 
2021. gada beigām, kas ir ANO gads 
bērnu darba izskaušanai, pievēršot īpašu 
vērību tam, kā tirdzniecības politika var 
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palīdzēt sasniegt šo mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka tūrisma vērtības ķēde ir 
viena no galvenajām Eiropas rūpniecības 
ekosistēmām; šai sakarā uzsver, ka ar 
Covid-19 krīzi saistīto ierobežojumu un 
piegādes ķēžu traucējumu dēļ ar tūrismu 
saistītās nozarēs, piemēram, bāru, 
restorānu un sabiedriskās ēdināšanas 
(HORECA) nozarē, kā arī citās būtiskās 
nozarēs (aeronautikas, autobūves, tērauda 
ražošanas, kuģubūves un kuģniecības 
nozarē), ir vērojams tirdzniecības un 
ekonomiskais sabrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b aicina Komisiju attiecībās ar 
partneriem veicināt globālu aprites 
ekonomiku, ierosinot izveidot globālu 
aprites ekonomikas aliansi, panākt 
globālu vienošanos par plastmasu, 
pamatojoties uz ES stratēģiju attiecībā uz 
plastmasu, uzsākt diskusijas par 
starptautisku nolīgumu par dabas resursu 
apsaimniekošanu, uzsākt diskusiju PTO 
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par ierobežojumiem, ko radījis prasības 
par vietējo resursu izmantošanu 
aizliegums aprites ekonomikā, veidot 
spēcīgāku partnerību ar Āfriku aprites 
ekonomikas jomā, kā arī nodrošināt, ka 
brīvās tirdzniecības nolīgumos tiek ņemti 
vērā augstāki aprites ekonomikas mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. norāda, ka krīzes laikā bieži vien 
tiek krasi samazināti dalībvalstu 
ieguldījumi un līdzekļi aktīvi stratēģiskās 
nozarēs, tādās kā veselības aprūpe, tiek 
pakļauti pārāk zema novērtējuma riskam, 
kā arī tiek pārdoti ārvalstu ieguldītājiem; 
uzsver — lai gan atvērtība tirdzniecībai ir 
viens no ekonomikas noturības un 
konkurētspējas veicināšanas elementiem, 
ir vajadzīgi efektīvi noteikumi, kas 
nodrošina godīgu konkurenci un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļu Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos, lai garantētu savstarpēji 
izdevīgas tirdzniecības attiecības ar 
starptautiskajiem partneriem un 
aizsargātu vienoto tirgu pret agresīvām 
ieguldījumu stratēģijām, ko, izmantojot 
pašreizējo krīzi, īsteno trešo valstu 
dalībnieki; uzsver, ka valsts uzņēmumu no 
trešām valstīm ieguldījumu pieaugums 
var radīt vēl lielākus izkropļojumus, ja 
šādi uzņēmumi var izmanto savu 
privileģēto stāvokli slēgtā un 
nepārredzamā vietējā tirgū; aicina 
Komisiju ātri novērst ES tiesiskā 
regulējuma trūkumus un pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
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kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, lai stiprinātu mūsu 
stratēģisko autonomiju, prioritāti piešķirot 
instrumentiem, ar ko novērš trešo valstu 
īstenotas ietekmēšanas darbības un vēršas 
pret tām, kā arī novērš ārvalstu subsīdiju 
un valstij piederošu uzņēmumu radītos 
izkropļojumus, un pabeigt sarunas par 
Starptautiskā iepirkuma instrumentu;

__________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu 
publiskā iepirkuma tirgiem 
(COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 116
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi; uzsver, ka izpildes regulai būtu 
pozitīvi jāietekmē mērķis nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus, kā arī uzsver, 
ka izpildes regulu varētu piemērot arī TIA 
sadaļām; aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
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ietekmēšanas novēršanas instrumentam 
un instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12; 
uzsver galvenā tirdzniecības nolīgumu 
izpildes uzrauga nozīmi pārredzamā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, lai 
apspriestu un risinātu ar tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem saistītus 
jautājumus;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 117
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, kas balstīti uz 
ietekmes novērtējumiem, prioritāti 
piešķirot instrumentam, ar ko novērš 
ārvalstu subsīdiju un valstij piederošu 
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par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12; uzņēmumu radītos izkropļojumus, un 
pabeigt sarunas par Starptautiskā 
iepirkuma instrumentu12;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 118
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko aizsargā Savienības 
spēju pretoties trešām valstīm vai vērsties 
pret tādu trešo valstu darbībām, kuru 
mērķis ir piespiest Savienību vai tās 
dalībvalstis pieņemt, grozīt vai atcelt 
tiesību aktus; šai sakarā norāda uz 
ekstrateritoriālo sankciju piespiedu 
raksturu un nepieciešamību aizsargāt 
finanšu instrumentu darbību pret trešo 
valstu ietekmēšanas pasākumiem; uzsver, 
ka jāpieņem instruments, lai novērstu 
ārvalstu subsīdiju un valstij piederošu 
uzņēmumu radītos izkropļojumus, un 



AM\1229172LV.docx 73/170 PE691.343v01-00

LV

jāpabeidz sarunas par Starptautiskā 
iepirkuma instrumentu12;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 119
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un darbam, lai 
pārvarētu blokādi Padomē attiecībā uz 
sarunu par Starptautiskā iepirkuma 
instrumentu pabeigšanu12;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
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pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 120
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12; 
norāda uz publiskā sektora finansiālas 
intervences nozīmi Covid-19 pandēmijas 
laikā;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. en

Grozījums Nr. 121
Emmanouil Fragkos
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12;

10. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem gan iekšējā tirgū, gan trešo 
valstu tirgos; šajā sakarā uzsver 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
nozīmi un aicina Komisiju ātri pabeigt ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu ar 2021. gadā iesniegtiem tiesību 
aktu priekšlikumiem, prioritāti piešķirot 
instrumentam, ar ko novērš ārvalstu 
subsīdiju un valstij piederošu uzņēmumu 
radītos izkropļojumus, un pabeigt sarunas 
par Starptautiskā iepirkuma instrumentu12, 
kas nodrošinātu alternatīvu ieguldījumu 
finansējumu;

__________________ __________________
12 Grozīts priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par trešo 
valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma 
iekšējam tirgum un par procedūrām, kas 
atbalsta sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

12 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par trešo valstu preču 
un pakalpojumu piekļuvi Eiropas 
Savienības publiskā iepirkuma iekšējam 
tirgum un par procedūrām, kas atbalsta 
sarunas par Savienības preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034).

Or. el

Grozījums Nr. 122
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 

11. pauž pārliecību, ka tirdzniecības 
atvērtības jēdziens nevar būt pašmērķis un 
ka tai vismaz būtu jāiet roku rokā ar mūsu 
stratēģisko nozaru aizsardzību, un tai 
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rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

vajadzētu būt cieši saistītai ar vērienīgu un 
tālredzīgu rūpniecības politiku saskaņā ar 
zaļo kursu un digitālo stratēģiju, radot 
kvalitatīvas darbvietas un nodrošinot, ka 
Eiropai ir būtiska loma preču, jo īpaši 
visnovatoriskāko preču, ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, kas var palielināt ES 
spēju izturēt nākotnes satricinājumus 
stratēģiskās nozarēs un nodrošināt ES 
uzņēmumu konkurētspēju, radot 
kvalitatīvas darbvietas un nodrošinot, ka 
Eiropai ir būtiska loma inovatīvu preču 
ražošanā un nākotnes pakalpojumu 
sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, veicinot ekonomikas 
atlabšanu, palielinot mūsu uzņēmumu 
konkurētspēju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, veidojot aprites 
ekonomiku, īstenojot ilgtspējīgu 
finansējumu, veicot darbu saistībā ar 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, radot 
kvalitatīvas darbvietas un nodrošinot, ka 
Eiropai ir būtiska loma inovatīvu preču 
ražošanā un nākotnes pakalpojumu 
sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Emmanouil Fragkos
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar digitālo 
stratēģiju, radot uz nākotni vērstas 
kvalitatīvas darbvietas un nodrošinot, ka 
Eiropai ir būtiska loma inovatīvu preču 
ražošanā un nākotnes pakalpojumu 
sniegšanā;

Or. el

Grozījums Nr. 127
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā; 
vienlaikus uzsver, ka publiskā sektora 
ieguldījumi, politikā balstītu stratēģisko 
stimulu izveide un subsīdijas ir ļoti būtiski 
instrumenti, lai attīstītu tehnoloģijas un 
infrastruktūru, kas vajadzīgas klimata 
katastrofas novēršanai; atzinīgi vērtē Joe 
Biden administrācijas paziņojumu par 
milzīgajiem valsts ieguldījumiem un 
sagaida, ka tie veicinās arī globālo 
ekonomiku; norāda uz valsts ieguldījumu 
jaunākajās tehnoloģijās un infrastruktūrā 
apmēru Ķīnā un aicina ES investīciju 
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plānu pielāgot inovāciju attīstības 
ātrumam un infrastruktūras izveidei; 
pauž pārliecību, ka šādām programmām 
jāveicina nepieciešamā ekonomikas 
sociālā un ekoloģiskā pārstrukturēšana 
globālā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā; norāda, 
ka piegādes ķēžu diversifikācijai un 
noturībai jābūt pārskatītās tirdzniecības 
politikas galvenajai prioritātei; uzsver 
nepieciešamību apvienot tirdzniecības un 
drošības intereses un aicina samērīgi 
stiprināt ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu, papildinot dalībvalstu 
centienus aizsargāt Eiropas stratēģiskās 
nozares, kā arī novēršot kaitējumu 
radošas un ekspluatējošas ekonomiskās 
atkarības no trešām valstīm veidošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Daniel Caspary
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā;

11. pauž pārliecību, ka atvērtībai būtu 
jāiet roku rokā ar mūsu stratēģisko nozaru 
aizsardzību un tai vajadzētu būt cieši 
saistītai ar vērienīgu un tālredzīgu 
rūpniecības politiku saskaņā ar zaļo kursu 
un digitālo stratēģiju, radot kvalitatīvas 
darbvietas un nodrošinot, ka Eiropai ir 
būtiska loma inovatīvu preču ražošanā un 
nākotnes pakalpojumu sniegšanā, lai 
ilgtermiņā veicinātu ES uzņēmumu 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka nākotnē, visticamāk, 
palielināsies tādu dabas katastrofu un 
cilvēka izraisītu satricinājumu biežums, 
kas ietekmē globālās vērtības ķēdes (GVĶ) 
un ka GVĶ kā tādu esamība palielina 
iespējamību, ka šādi satricinājumi var 
ietekmēt arī citus reģionus, tādējādi 
palielinot makroekonomisko nestabilitāti; 
uzsver, ka lielā mērā sadrumstaloto GVĶ 
un "tieši laikā" ražošanas modeļu vides 
izmaksas parasti netiek iekļautas šādu 
produktu cenā un tādējādi izraisa tirgus 
neveiksmes, jo cenas pilnībā neatspoguļo 
ražošanas sociālās izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu 
piegādātāju; uzstāj, ka ES būtu jāpārvar 
šīs nevēlamās atkarības, izmantojot 
politikas pasākumu kopumu, lai stimulētu 
uzņēmumus veidot uzkrājumus, dažādot 
sagādes stratēģijas un veicināt tuvzonas 
izmantošanu, kas varētu radīt jaunas 
tirdzniecības iespējas partneriem 
austrumu un dienvidu kaimiņreģionos;

12. atzinīgi vērtē faktos balstītu 
diskusiju par ES atkarību no 
stratēģiskajām precēm; šai sakarā uzsver 
— pētījumu rezultāti norāda, ka ES nav 
pārāk atkarīga no pārējo pasaules valstu 
kritiski svarīgām piegādēm, jo lielākā daļa 
tās tirdzniecības tiek īstenota tās teritorijā; 
norāda, ka trešo valstu piegādātāju 
imports veido tikai aptuveni vienu 
procentu, taču neviena prece, kas ir 
kritiski svarīga saistībā ar Covid-19, 
netiek importēta tikai no trešām valstīm; 
uzskata, ka noturību veido savstarpējā 
atkarība un multilaterālisms; uzstāj, ka 
ES jāturpina stiprināt piegādes, 
izmantojot politikas pasākumu kopumu, lai 
stimulētu uzkrājumu veidošanu un 
sagādes stratēģiju dažādošanu, vienlaikus 
nodrošinot globālo piegādes ķēžu 
saglabāšanu, lai nodrošinātu elastību un 
noturību; uzskata, ka, lai nodrošinātu 
piegādes, ir būtiski saglabāt tirdzniecības 
atvērtību un diversifikāciju, kā arī 
atturēties no nevajadzīgu tirdzniecības 
šķēršļu radīšanas un uzņēmumu 
stratēģiju virzīšanas; tādēļ uzsver, ka 
lēmumi par jebkāda veida ražošanas 
repatriāciju vai pārcelšanu uz tuvzonām 
būtu jāpieņem tikai uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs negribētās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos; šai sakarā prasa 
Komisijai nākt klajā ar visaptverošu ES 
Ilgtspējīgas piegādes ķēdes stratēģiju, 
kuras mērķis cita starpā būtu uzraudzīt, 
novērtēt un risināt kritiski svarīgo 
piegādes ķēžu riskus, ko izgaismojusi 
pašreizējā Covid-19 krīze, kā arī noteikt 
vērtību ķēdes, kuru gadījumā piegādes 
diversifikācija, ražošanas pārcelšanas, 
tuvzonu izmantošana un krājumu 
veidošana palielinātu noturību un 
mazinātu ES vienotā tirgus riskus, kas 
saistīti ar ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 

12. pauž pārliecību, ka ES un citi 
pasaules reģioni ir pārāk atkarīgi no 
ierobežota skaita atsevišķu kritiski svarīgu 
preču un pakalpojumu piegādātāju; uzstāj, 
ka ES nākotnē būtu jāizvairās no preču un 
pakalpojumu trūkuma, izmantojot 
politikas pasākumu kopumu, lai stimulētu 
uzņēmumus veidot uzkrājumus, dažādot 
sagādes stratēģijas un veicināt ražošanu; 
aicina Komisiju atbalstīt līdzīgus Āfrikas 
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kaimiņreģionos; Savienības stratēģiskos plānus un 
mudināt arī citus reģionus labāk 
sagatavoties krīzēm nākotnē; norāda, ka 
ir jāpalielina globālais ražošanas apjoms, 
lai novērstu pasaulē joprojām pastāvošo 
medicīniskās ārstēšanas, medicīnisko 
preču un zāļu, kā arī tīra ūdens, pārtikas 
un patvēruma ierobežoto pieejamību, jo 
tas varētu radīt jaunas tirdzniecības 
iespējas partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu izejvielu, preču un pakalpojumu 
piegādātāju un ka šāda situācija apdraud 
tās stratēģisko autonomiju un ģeopolitisko 
mērķus; uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs 
nevēlamās atkarības, izmantojot 
horizontālu politikas pasākumu kopumu, 
lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, palielināt ražošanas apjomu, 
dažādot sagādes stratēģijas un 
nepieciešamības gadījumā veicināt 
tuvzonas izmantošanu, kas varētu radīt 
jaunas tirdzniecības iespējas partneriem 
austrumu un dienvidu kaimiņreģionos; 
uzsver, ka attiecīgie politikas pasākumi 
jāpielāgo konkrēto nozaru un globālo 
vērtības ķēžu (GVĶ) īpatnībām, jo nav 
vispārējas politikas pieejas, un ka GVĶ 
konfigurēšana ir uzņēmēju izvēle;

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, lai aizsargātu savu stratēģisko 
autonomiju, izmantojot politikas 
pasākumu kopumu, lai stimulētu 
uzņēmumus veidot uzkrājumus, dažādot 
sagādes stratēģijas un veicināt tuvzonas 
izmantošanu, kas varētu radīt jaunas 
tirdzniecības iespējas partneriem austrumu 
un dienvidu kaimiņreģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos; uzsver tirdzniecības 
nolīgumu iespējamo nozīmi kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādes 
dažādošanā un atvērtās tirdzniecības 
attiecībās; uzsver, ka piegādes ķēžu 
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saīsināšana vai mainīšana, iekļaujot tajās 
ES kaimiņvalstis un Āfrikas valstis, var 
pozitīvi ietekmēt to ilgtspējīgu, videi 
nekaitīgu, iekļaujošu un noturīgu 
ekonomikas izaugsmi, kā arī ES 
stratēģiskās intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs pārmērīgās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos, un ka pasākumu kopums 
jāpapildina ar regulējuma tuvināšanu 
stratēģiskajās nozarēs; uzsver, ka mūsu 
prioritātei jābūt avotu turpmākai 
dažādošanai un privātā sektora pastāvīgai 
pielāgošanai satricinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
dažos gadījumos veicināt tuvzonas 
izmantošanu, kas varētu radīt jaunas 
tirdzniecības iespējas partneriem austrumu 
un dienvidu kaimiņreģionos; tomēr 
uzskata, ka pašiem uzņēmumiem būtu 
jāpieņem galīgais lēmums par savu 
globālo piegādes ķēžu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas 
Mavrides, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos;

12. pauž pārliecību, ka ES ir pārāk 
atkarīga no ierobežota skaita kritiski 
svarīgu preču un pakalpojumu, it īpaši 
medicīnisko preču un zāļu, piegādātāju; 
uzstāj, ka ES būtu jāpārvar šīs nevēlamās 
atkarības, izmantojot politikas pasākumu 
kopumu, lai stimulētu uzņēmumus veidot 
uzkrājumus, dažādot sagādes stratēģijas un 
veicināt tuvzonas izmantošanu, kas varētu 
radīt jaunas tirdzniecības iespējas 
partneriem austrumu un dienvidu 
kaimiņreģionos, kā arī repatriāciju, ja tas 
nepieciešams;

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja 
darboties; norāda, ka Lauksaimniecības 
tirgus informācijas sistēmu (AMIS), kas 
apvieno galvenās lauksaimniecības preču 
tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs;

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
lauksaimniecības pārtikas tirgi un 
piegādes ķēdes turpināja darboties, taču 
pauž nožēlu, ka to darbībai traucēja 
eksporta ierobežojumi un tirdzniecības 
šķēršļi; norāda, ka Lauksaimniecības tirgus 
informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno 
galvenās lauksaimniecības preču 
tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs; 
atbalsta darbības, kuru mērķis ir 
atvieglināt tirdzniecību, lai, reaģējot uz 
Covid-19, veicinātu pārtikas nekaitīgumu 
un sanitāros un fitosanitāros pasākumus; 
mudina Komisiju noteikt piemērotākos 
pasākumus, kas nodrošinātu, ka šī 
pandēmija nepaātrina pārtikas krīzi 
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties; 
norāda, ka Lauksaimniecības tirgus 
informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno 
galvenās lauksaimniecības preču 

13. norāda, ka pandēmijas laikā ES 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties, 
taču saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pasaules Pārtikas 
programmas (EFP) datiem Covid-19 krīze 
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tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs;

2020. gadā akūtam pārtikas trūkumam 
pakļāva līdz pat 265 miljoniem cilvēku 
valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem, un šīs rādītājs ir 
palielinājies par 130 miljoniem 
salīdzinājumā ar 2019. gadu; norāda, ka 
Lauksaimniecības tirgus informācijas 
sistēmu (AMIS), kas apvieno galvenās 
lauksaimniecības preču tirdzniecības 
valstis, lai uzlabotu pārtikas tirgus 
pārredzamību un politikas pasākumus 
pārtikas nodrošinājuma jomā, labi kalpoja 
valstīm ar augstiem ienākumiem un to 
pārtikas importa palielināšanai; aicina 
Komisiju kopā ar Apvienoto Nāciju 
Organizāciju izpētīt, vai šo modeli varētu 
pielāgot, lai nodrošinātu pārtikas piegādes 
visā pasaulē, kā arī izpētīt, vai reformētu 
sistēmu varētu izmantot arī citās vērtības 
ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties; 
norāda, ka Lauksaimniecības tirgus 
informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno 
galvenās lauksaimniecības preču 
tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs;

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdes turpināja darboties; norāda, 
ka Lauksaimniecības tirgus informācijas 
sistēmu (AMIS), kas apvieno galvenās 
lauksaimniecības preču tirdzniecības 
valstis, lai uzlabotu pārtikas tirgus 
pārredzamību un politikas pasākumus 
pārtikas nodrošinājuma jomā, var uzskatīt 
par labas prakses piemēru; aicina Komisiju 
izpētīt, vai šo modeli varētu izmantot arī 
citās vērtības ķēdēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Annie Schreijer-Pierik

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties; 
norāda, ka Lauksaimniecības tirgus 
informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno 
galvenās lauksaimniecības preču 
tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs;

13. norāda, ka pandēmijas laikā 
pārtikas piegādes ķēdes turpināja darboties; 
norāda, ka Lauksaimniecības tirgus 
informācijas sistēmu (AMIS), kas apvieno 
galvenās lauksaimniecības preču 
tirdzniecības valstis, lai uzlabotu pārtikas 
tirgus pārredzamību un politikas 
pasākumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 
var uzskatīt par labas prakses piemēru; 
aicina Komisiju izpētīt, vai šo modeli 
varētu izmantot arī citās vērtības ķēdēs; 
tomēr norāda, ka daži Eiropas 
lauksaimniecības pārtikas tirgi pēc 
ievērojama noieta zaudēšanas, kas 
apdraud to ilgtspējību ilgtermiņā, ir ļoti 
bīstamā situācijā; norāda, ka pandēmija 
ir būtiski ietekmējusi segmentus, kas ir 
lielā mērā atkarīgi no viesmīlības nozares, 
piemēram, teļa gaļas un ceptu kartupeļu 
ražošanas segmentu, kā arī smagi cietušo 
vīna un alkoholisko dzērienu tirgu, jo 
eksports ir samazinājies gan apjoma, gan 
arī vērtības ziņā; aicina sniegt papildu 
atbalstu, lai atdzīvinātu šo eksportu un 
atgūtu tirgus daļu; pauž bažas par pilnīgu 
atbalsta trūkumu konkrētām skartajām 
nozarēm, neskatoties uz to, ka Parlaments 
ir vairākkārt aicinājis to sniegt, tādējādi 
radot nenovēršamu kaitējumu konkrētām 
tirdzniecības plūsmām un piegādes 
ķēdēm;

Or. nl

Grozījums Nr. 144
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata — tā kā neilgtspējīga 
lauksaimniecība ir galvenais 
biodaudzveidības zuduma iemesls 
pasaulē, tirdzniecības politikai būtu 
jāveicina bioloģiskās lauksaimniecības 
attīstība partnervalstīs, piemērojot 
standartus, kas ir līdzvērtīgi ES 
ražotajiem produktiem piemērotajiem 
standartiem, ievērojot ES mērķus 
2030. gadam, un tāpat uzskata, ka finanšu 
atbalsts prioritāri būtu jāpiešķir 
produktiem, kas iegūti, izmantojot 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes, piemēram, 
produktiem ar aizsargātām ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģiskajiem 
produktiem, kā arī IAM mērķu 
sasniegšanai; aicina Komisiju pasūtīt sīki 
izstrādātu un neatkarīgu pētījumu par ES 
eksporta un ražošanas metožu ietekmi uz 
biodaudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, kas 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum, stiprinātu digitālo infrastruktūru, 
saskaņotu tiesisko regulējumu, 
modernizētu tirdzniecības un muitas 
mehānismus un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
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plūsmu atvērtības uzturēšanai; uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai nolūkā ātri 
pārvarēt virkni tirdzniecības šķēršļu un 
traucējumu; aicina ES veicināt digitālo 
infrastruktūru veidošanu un gatavību, it 
īpaši e-komercijas nozarē, kā arī uzlabot 
tās piegādes spējas, lai mazinātu procesus 
klātienē un nodrošinātu efektīvu loģistiku 
un stratēģisku krājumu veidošanu; aicina 
Komisiju atbalstīt prasmju veidošanu, lai 
arvien lielāks skaits uzņēmumu un 
patērētāju varētu izmantot tiešsaistes 
pakalpojumus un digitālās platformas; 
uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm un līdzīgi 
domājošiem partneriem, lai izveidotu 
kopīgu tiesisko regulējumu un PTO 
līmeņa standartus;

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 146
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR; aicina 
Komisiju darīt publiski pieejamu 
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paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

pamatotu novērtējumu par to, vai jaunā 
ES paraugklauzula par datu plūsmām 
domstarpību ar tirdzniecības partneri 
gadījumā nodrošinās eiropiešu datu 
aizsardzību un privātuma tiesības; uzsver, 
ka starptautiskie tirdzniecības nolīgumi 
nedrīkst apdraudēt VDAR, LED, e-
privātuma noteikumus un citus spēkā 
esošos un turpmākos pasākumus, kas 
aizsargā pamattiesības uz privātumu un 
personas datus, kā arī tos nedrīkst iekļaut 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos; 
aicina Komisiju nevis atkāpties no ES 
2018. gada horizontālās nostājas, bet 
piemērot to un, izvērtējot trešo valstu 
atbilstību, tostarp datu nosūtīšanai, ņemt 
vērā to attiecīgās saistības saskaņā ar 
tirdzniecības tiesībām; norāda uz Covid-19 
izraisīto digitālās revolūcijas paātrināšanu 
un atzīst, ka ir svarīgi, lai ES uzņemtos 
vadošo lomu standartu noteikšanā 
ilgtspējīgai un digitāli virzītai globālai 
ekonomikai un starptautisko datu plūsmu 
atvērtības uzturēšanai;

__________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 147
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 

14. aicina Komisiju izstrādāt digitālās 
tirdzniecības stratēģiju, lai samazinātu 
digitālo protekcionismu, palielinātu 
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tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

Eiropas uzņēmumu piekļuvi tirgum un 
veicinātu nepersondatu brīvu plūsmu pāri 
robežām, ievērojot ES datu aizsardzības 
noteikumus, kas aizsargā ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu, kā arī uz vienlaikus 
novēroto protekcionisma pieejas 
tirdzniecībai plašāku piemērošanu; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai ES uzņemtos 
vadošo lomu standartu noteikšanā 
ilgtspējīgai un digitāli virzītai globālai 
ekonomikai un starptautisko datu plūsmu 
atvērtības uzturēšanai; stingri atbalsta 
daudzpusējus risinājumus digitālās 
tirdzniecības noteikumiem un prasa 
steidzami noslēgt plurilaterālās PTO 
sarunas par e-komerciju;

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
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globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizvērtē blokķēžu, 
mākslīgā intelekta un citu skaitļošanas vai 
mūsdienīgu datošanas tehnoloģiju 
integrēšana tirdzniecības un muitas 
kompetencēs; uzskata, ka ierosinātajam 
regulējumam par sadarbspējīgu 
vakcinācijas, testēšanas un atveseļošanās 
sertifikātu izdošanu, pārbaudi un 
pieņemšanu ar mērķi veicināt brīvu 
pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā 
(digitālais zaļais sertifikāts — 
2021/0068(COD)) jābūt īslaicīgam, taču 
vienlaikus tam jābūt pamatam 
turpmākiem Eiropas tiesību aktiem 
digitālajā jomā;

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 149
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
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globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai; uzsver, ka 
ES savos divpusējos un daudzpusējos 
nolīgumos var noteikt globālu standartu 
godīgas un noturīgas digitālās 
tirdzniecības jomā; aicina Komisiju 
panākt jēgpilnu progresu, nosakot 
vērienīgus noteikumus attiecībā uz e-
komerciju PTO; uzver, ka digitālā sadaļa 
ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības 
un sadarbības nolīgumā var būt paraugs 
turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem;

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai; šai sakarā 
aicina panākt jēgpilnu progresu sarunās 
par e-komerciju pirms PTO ministru 
konferences, kas notiks gada beigās;
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__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 151
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai;

14. aicina Komisiju nākt klajā ar 
digitālās tirdzniecības stratēģiju, lai 
palielinātu Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
tirgum un aizsargātu ES iedzīvotāju 
tiesības saskaņā ar VDAR13; norāda uz 
Covid-19 izraisīto digitālās revolūcijas 
paātrināšanu un uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
uzņemtos vadošo lomu standartu 
noteikšanā ilgtspējīgai un digitāli virzītai 
globālai ekonomikai un starptautisko datu 
plūsmu atvērtības uzturēšanai; aicina 
Komisiju paredzēt tiesības sabiedrības 
interesēs reglamentēt arī algoritmu 
pārredzamību;

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka pandēmija ir izjaukusi 
patēriņa modeļus, izraisot bezprecedenta 
pieaugumu digitālās tirdzniecības un 
tiešsaistes iepirkšanās jomā; pauž bažas 
par daudzajām nepietiekami regulētajām 
šīs tirdzniecības revolūcijas 
blakusparādībām, it īpaši par piegādes 
darbinieku nestabilo situāciju un sociālo 
neaizsargātību, tiešsaistes platformu 
darbinieku darba apstākļiem, preču 
viltošanas pieaugumu un PVN 
nepiemērošanu; vēlas, lai šo nepilnību 
novēršana tiktu pilnībā integrēta Eiropas 
Savienības tirdzniecības politikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES 
politiku, piemēram, stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”, aprites ekonomikas rīcības 
plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt 
un atjaunot pasaules mežus;

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem saīsināt vai pielāgot piegādes 
ķēdes, ja tas vajadzīgs ES ekonomikai un 
stratēģiskās autonomijas nodrošināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 154
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES 
politiku, piemēram, stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”, aprites ekonomikas rīcības 
plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt 
un atjaunot pasaules mežus;

15. prasa apsvērt iespēju veidot 
vispārējus stimulus ES uzņēmumiem 
saīsināt vai pielāgot piegādes ķēdes, ja tas 
varētu labvēlīgi ietekmēt ES ekonomiku, 
noturību, ģeopolitisko mērķu sasniegšanu 
un/vai stratēģiskās autonomijas 
nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES politiku, 
piemēram, stratēģiju “No lauka līdz 
galdam”, aprites ekonomikas rīcības plānu 
un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;

15. prasa nodrošināt stimulus, tostarp 
pielāgojot tiesību normas valsts atbalsta 
jomā, ES uzņēmumiem vajadzības 
gadījumā saīsināt vai mainīt piegādes 
ķēdes, lai nodrošinātu, ka ārējās sociālās, 
vides un ekonomiskās izmaksas tiek 
pilnībā internalizētas cenā saskaņā ar ES 
politiku, piemēram, stratēģiju "No lauka 
līdz galdam", aprites ekonomikas rīcības 
plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;
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Or. en

Grozījums Nr. 156
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES politiku, 
piemēram, stratēģiju “No lauka līdz 
galdam”, aprites ekonomikas rīcības plānu 
un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem saīsināt vai pielāgot piegādes 
ķēdes un vērtības ķēdes padarīt 
ilgtspējīgākas, lai nodrošinātu, ka ārējās 
sociālās, vides un ekonomiskās izmaksas 
tiek pilnībā internalizētas cenā saskaņā ar 
ES politiku, piemēram, stratēģiju "No 
lauka līdz galdam", aprites ekonomikas 
rīcības plānu un Biodaudzveidības 
stratēģiju, un pastiprināt ES rīcību ar mērķi 
aizsargāt un atjaunot pasaules mežus;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES 
politiku, piemēram, stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”, aprites ekonomikas rīcības 
plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;

15. prasa atbalstīt ES uzņēmumus un 
sniegt tiem iespēju vajadzības gadījumā 
palielināt to piegādes ķēžu noturību, lai 
panāktu, ka ES piegādes ķēdes var 
palīdzēt sasniegt ES politikas mērķus, 
piemēram, stratēģijas "No lauka līdz 
galdam", aprites ekonomikas rīcības plāna 
un Biodaudzveidības stratēģijas mērķus, 
un pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt 
un atjaunot pasaules mežus;

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā saīsināt 
vai pielāgot piegādes ķēdes, lai 
nodrošinātu, ka ārējās sociālās, vides un 
ekonomiskās izmaksas tiek pilnībā 
internalizētas cenā saskaņā ar ES politiku, 
piemēram, stratēģiju “No lauka līdz 
galdam”, aprites ekonomikas rīcības plānu 
un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;

15. prasa veidot stimulus ES 
uzņēmumiem saīsināt vai pielāgot piegādes 
ķēdes, lai nodrošinātu, ka ārējās sociālās, 
vides un ekonomiskās izmaksas tiek 
pilnībā internalizētas cenā saskaņā ar ES 
politiku, piemēram, stratēģiju "No lauka 
līdz galdam", aprites ekonomikas rīcības 
plānu un Biodaudzveidības stratēģiju, un 
pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un 
atjaunot pasaules mežus;

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka biodaudzveidības 
zudums palielina zoonozes slimību 
izplatības un pandēmiju risku; uzsver — 
lai gan tirdzniecības politika nevar aizstāt 
vides politiku, tai nevajadzētu stiprināt vai 
veicināt ražošanas metodes, kas kaitē 
biodaudzveidībai ES un pasaulē; tādēļ 
brīvās tirdzniecības nolīgumu kontekstā 
aicina saistīt tarifu liberalizācijas 
pakāpenisku ieviešanu ar pārbaudītiem 
pasākumiem biodaudzveidības 
aizsardzībai, kuru starpā jābūt KBD un 
CITES īstenošanai; uzsver — lai īstenotu 
šīs cerības, ļoti būtiski elementi ir spēju 
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veidošanas pasākumi un finanšu atbalsts 
jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina, ka dažos reģionos ir 
notikusi ievērojama attīstība to 
tirdzniecības apjoma ziņā un tie var 
dalīties savās zināšanās par paraugpraksi 
un gūtajā pieredzē ar citām valstīm; 
uzskata, ka Savienības apņēmībai 
digitālās tirdzniecības jomā, piemēram, 
attiecībā uz noteikumu par e-komerciju 
iekļaušanu BTN un investīciju nolīgumos, 
jāpievērš lielāka vērība nekā jebkad, 
ņemot vērā, ka vairāki tradicionālie 
tirdzniecības partneri arvien biežāk īsteno 
protekcionisma politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju rūpīgi izpētīt, kā 
un kādā apmērā notiek jaunu un 
revolucionāru tehnoloģiju nodošana no 
ES autoritārām valstīm, izmantojot 
tirdzniecības un ieguldījumu plūsmas; 
aicina Komisiju ierosināt jaunus 
pasākumus, lai ierobežotu šādu 
tehnoloģiju nodošanu, tostarp sadarbību 
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piegādes ķēdes ietvaros starp līdzīgi 
domājošiem partneriem; aicina sākt 
dialogu ar Taivānu par pusvadītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju publicēt sava 
2009. gada paziņojuma par godīgu 
tirdzniecību atjauninātu versiju, lai ar 
tirdzniecības politikas palīdzību veicinātu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu 
un būtu atbilstīgs Eiropas zaļajam kursam 
un Eiropas konsensam attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzsver, ka, lai panāktu atbilstību 
stratēģijai "No lauka līdz galdam" un 
Eiropas zaļajam kursam, ES jāņem vērā 
tās tirdzniecības politikas ietekme uz 
dzīvnieku labturību; tādēļ aicina Komisiju 
izmantot tirdzniecības politiku ne tikai, lai 
veicinātu sadarbību, bet arī lai panāktu, 
ka trešās valstis uzņemas vērienīgas 
saistības dzīvnieku labturības jomā, it 
īpaši nolīgumos iekļaujot prasību 
nepazemināšanas klauzulu un pilnveidot 
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tā dēvētās spoguļklauzulas;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu 
globālo sagatavotību ārkārtas situācijām 
veselības jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka pašreizējā pandēmija 
ir jāizmanto, lai dotu stimulu spēcīgākai 
starptautiskajai sadarbībai un globālai 
sagatavotībai situācijām veselības jomā; 
aicina Komisiju risināt galvenos iemeslus, 
ko IPBES noteikusi ziņojumos par 
biodaudzveidību un pandēmiju, un 
pievērst īpašu vērību arvien plašāku 
globālo piegādes ķēžu tālejošajai ietekmei 
uz biodaudzveidības samazināšanos un 
biosfēras degradāciju un to būtiskajai 
nozīmei saistībā ar zoonozes slimību 
biežuma un intensitātes pieaugumu;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldības padziļinātai 
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zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

reformai, kas izvēlas sadarbību, nevis 
konkurenci, var būt svarīga loma zāļu un 
vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas straujā 
izvēršanā, noturīgu globālo vērtības ķēžu 
attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu 
globālo sagatavotību ārkārtas situācijām 
veselības jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai dotu stimulu Pasaules 
Veselības organizācijai;

Or. el

Grozījums Nr. 167
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija 
ir jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir ļoti svarīga 
loma zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, 
ražošanas straujā izvēršanā, noturīgu 
globālo vērtības ķēžu attīstībā un taisnīgas 
tirgus piekļuves nodrošināšanā visai 
pasaulei; šajā kontekstā uzsver, ka Covid-
19 pandēmija būtu jāizmanto, lai stimulētu 
saskaņotāku starptautisko sadarbību un 
uzlabotu globālo sagatavotību ārkārtas 
situācijām veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā globālā mērogā; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā; šajā kontekstā uzsver, ka 
Covid-19 pandēmija ir jāizmanto, lai 
stimulētu saskaņotāku starptautisko 
sadarbību un uzlabotu globālo sagatavotību 
ārkārtas situācijām veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

16. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārvaldībai ir svarīga loma 
zāļu un vakcīnu ātrā izstrādē, ražošanas 
straujā izvēršanā, noturīgu globālo vērtības 
ķēžu attīstībā un taisnīgas tirgus piekļuves 
nodrošināšanā visai pasaulei; šajā 
kontekstā uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
jāizmanto, lai stimulētu saskaņotāku 
starptautisko sadarbību un uzlabotu globālo 
sagatavotību ārkārtas situācijām veselības 
jomā; šai sakarā norāda, ka priekšlikumi 
regulām par Eiropas veselības savienības 
izveidi1a, kā arī jaunas ES Veselības 
ārkārtas situāciju gatavības un 
reaģēšanas iestādes izveidi ir iespēja 
stiprināt pašreizējās kompetences 
veselības jomā;
__________________
1a Priekšlikums regulai par nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem un 
ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES; 
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priekšlikums regulai, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centru; priekšlikums regulai par 
pastiprinātu Eiropas Zāļu aģentūras lomu 
attiecībā uz zālēm un medicīniskajām 
ierīcēm krīžgatavības un krīžu 
pārvaldības kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē vairāku valdību 
vadītāju priekšlikumu noslēgt 
starptautisku vienošanos par reaģēšanu 
uz pandēmiju un aicina tajā paredzēt 
spēcīgu tirdzniecības pīlāru; uzsver, ka 
starptautiskajam tirdzniecības 
regulējumam jāveicina sadarbība un 
jānodrošina strukturāli un ātri 
izmantojami reaģēšanas mehānismi, lai 
palīdzētu valdībām pārvarēt problēmas, 
kas saistītas ar ārkārtas situācijām 
veselības jomā; uzskata, ka jāpanāk 
progress pārredzamības nodrošināšanas 
ziņā attiecībā uz pieejamajiem krājumiem, 
globālajiem piegādes tīkliem, ražošanas 
jaudām, būtisku medicīnas produktu cenu 
noteikšanu un uz sabiedrības veselības 
aizsardzības drošības apsvērumiem 
balstītu intelektuālā īpašuma tiesību 
izņēmumu noteikšanu un piemērošanu, 
kā arī jāveicina būtisku pakalpojumu 
mobilitāte pasaulē, jāaizsargā un 
jāveicina MVU noturība, kā arī jāizstrādā 
starpnozaru pieeja, lai mazinātu veselības 
krīžu negatīvo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, ienākumu vienlīdzību un 
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minoritāšu stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b aicina PTO divpadsmitajā ministru 
konferencē izveidot jaunu tirdzniecības 
un veselības komiteju, lai sagatavotu 
pamatnostādnes par to, kā valdības var 
īstenot starptautisko tirdzniecības tiesību 
esošos izņēmumus un elastību, lai 
stiprinātu sabiedrības veselības 
aizsardzības drošību, un kādi mehānismi 
jāievieš, lai pasaulē uzlabotu spēju reaģēt 
uz ārkārtas situācijām veselības jomā, kā 
arī lai nodrošinātu pamatu tirdzniecības 
pīlāram sarunās par iecerēto starptautisko 
vienošanos par reaģēšanu uz pandēmiju;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. šajā sakarā uzsver negatīvo ietekmi, 
ko rada vienpusēji pasākumi, piemēram, 
eksporta ierobežojumi un aizliegumi, kā arī 
pārredzamības trūkums attiecībā uz 
globālajiem krājumiem, un sekojošā 
spekulācija ar ierobežotas pieejamības 
pirmās nepieciešamības preču cenām, 

17. šajā sakarā uzsver negatīvo ietekmi, 
ko rada vienpusēji pasākumi, piemēram, 
eksporta ierobežojumi un aizliegumi, kā arī 
pārredzamības trūkums attiecībā uz 
globālajiem krājumiem, un sekojošā 
spekulācija ar ierobežotas pieejamības 
pirmās nepieciešamības preču cenām, 
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tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; tādēļ prasa līdz 2021. gada 
beigām pieņemt PTO tirdzniecības un 
veselības iniciatīvu un nodrošināt lielāku 
pārredzamību attiecībā uz būtisko 
medicīnas preču un pakalpojumu piegādi 
un ražošanu;

tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; tādēļ prasa ES veicināt PTO 
tirdzniecības un veselības iniciatīvas 
pieņemšanu līdz 2021. gada beigām, kā 
arī ciešāku sadarbību pasaulē, tostarp 
lielāku pārredzamību, medicīnas preču 
ražošanu, globālās veselības aprūpes 
sistēmas noturību, kā arī medicīnas preču 
un pakalpojumu piekļūstamību un 
pieejamību cenas ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. šajā sakarā uzsver negatīvo ietekmi, 
ko rada vienpusēji pasākumi, piemēram, 
eksporta ierobežojumi un aizliegumi, kā arī 
pārredzamības trūkums attiecībā uz 
globālajiem krājumiem, un sekojošā 
spekulācija ar ierobežotas pieejamības 
pirmās nepieciešamības preču cenām, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; tādēļ prasa līdz 2021. gada 
beigām pieņemt PTO tirdzniecības un 
veselības iniciatīvu un nodrošināt lielāku 
pārredzamību attiecībā uz būtisko 
medicīnas preču un pakalpojumu piegādi 
un ražošanu;

17. šajā sakarā uzsver negatīvo ietekmi, 
ko rada vienpusēji pasākumi, piemēram, 
eksporta ierobežojumi un aizliegumi, kā arī 
pārredzamības trūkums attiecībā uz 
globālajiem krājumiem, un sekojošā 
spekulācija ar ierobežotas pieejamības 
pirmās nepieciešamības preču cenām, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; tādēļ prasa līdz 2021. gada 
beigām pieņemt PTO tirdzniecības un 
veselības iniciatīvu un izstrādāt jaunu 
regulējumu, kas būtu daudz prasīgāks 
attiecībā uz būtisku medicīnas preču un 
pakalpojumu piegādes, ražošanas un 
izmaksu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews
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Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzsver, ka vakcīnu izejvielu 
globālās piegādes ķēdes, ražošanu un 
izplatīšanu labvēlīgi ietekmē atvērtas 
tirdzniecības attiecības; uzsver, ka 
protekcionisms vakcīnu ražošanā un 
izplatīšanā var kavēt globālās pandēmijas 
ierobežošanu; atzīst, ka ES ir salīdzinoši 
viena no lielākajām vakcīnu 
eksportētājām uz trešām valstīm, bet 
absolūtā izteiksmē šie eksporta apjomi 
joprojām nav pietiekami, lai ierobežotu 
globālo pandēmiju;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina pārskatīt Eiropas Direktīvu 
par intelektuālā īpašuma tiesībām, lai 
nodrošinātu, ka patenti nekavē piekļuvi 
vakcīnām pret Covid-19 un lai nozares 
pārstāvjiem pieprasītu nodrošināt 
nepieciešamo pārredzamību un tādu 
izmaksu un ieguvumu analīzi katram 
produktam, kas ļautu noteikt taisnīgus un 
pamatotus patentu termiņus un sniegtu 
nepieciešamo elastību ārkārtas situācijas, 
pamatojoties uz sabiedrības veselības 
aizsardzības apsvērumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina Eiropas Komisiju efektīvi 
izmantot tās pilnvaras attiecībā uz 
vakcīnu centralizētu publisko iepirkumu, 
lai piegādātājiem pieprasītu nepieciešamo 
pārredzamību un līgumu atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Seán 
Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, 
ka šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas var apdraudēt 
vakcīnu ražošanas jaudas strauju 
palielināšanu globālā mērogā; mudina 
Komisiju sadarboties ar ražotājvalstīm, lai 
ātri likvidētu eksporta šķēršļus; atkārtoti 
apliecina, ka ES eksporta atļauju 
mehānismam ir pagaidu raksturs, kas 
izmantojams tikai kā galējās iespējas 
līdzeklis un kas ilgtermiņā būtu 
jāpārveido par pārredzamības 
nodrošināšanas mehānismu; tomēr 
uzsver, ka patlaban mērķtiecīgs eksporta 
atļauju mehānisms ar proporcionalitātes 
un savstarpības kritērijiem nodrošina 
Eiropas iedzīvotāju drošību un labklājību; 
uzsver, ka labāka pārredzamība, ko 



PE691.343v01-00 112/170 AM\1229172LV.docx

LV

nodrošina ES eksporta atļauju 
mehānisms, ir vairojusi Eiropas 
iedzīvotāju uzticību ES vakcinācijas 
procesam un Covid-19 pandēmijas 
pārvaldībai, uzskatāmi parādot ES kā 
lielākās vakcīnu eksportētājas uz 
sadarbību vērsto pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā, rada ražošanas ķēžu 
traucējumus un var veicināt represijas; 
mudina Komisiju sadarboties ar 
ražotājvalstīm, lai ātri likvidētu eksporta 
šķēršļus un aizstātu eksporta atļauju 
mehānismu ar prasību paziņot par eksportu 
un importu; uzstāj, ka šādiem datiem ir 
jābūt savlaicīgi un visaptveroši 
pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. pauž bažas par Covid-19 variantu 
izplatības, kā arī vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, bet ne Krievijā, un uzsver, ka tas 
apdraud vakcīnu ražošanas jaudas strauju 
palielināšanu globālā mērogā; mudina 
Komisiju sadarboties ar ražotājvalstīm, lai 
ātri likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

Or. el
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Grozījums Nr. 182
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī mazākā mērā ES, un uzsver, ka tas 
apdraud vakcīnu ražošanas jaudas strauju 
palielināšanu globālā mērogā; mudina 
Komisiju sadarboties ar ražotājvalstīm, lai 
ātri likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž bažas par vakcīnu eksporta 
ierobežojumu neseno pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
paziņot par eksportu un importu; uzstāj, ka 
šādiem datiem ir jābūt savlaicīgi un 
visaptveroši pieejamiem;

18. tādēļ pauž bažas par vakcīnu 
eksporta ierobežojumu jaunu pieaugumu 
galvenajās ražotājvalstīs, piemēram, ASV, 
Apvienotajā Karalistē, Ķīnā un Indijā, kā 
arī ES, un uzsver, ka tas apdraud vakcīnu 
ražošanas jaudas strauju palielināšanu 
globālā mērogā; mudina Komisiju 
sadarboties ar ražotājvalstīm, lai ātri 
likvidētu eksporta šķēršļus un aizstātu 
eksporta atļauju mehānismu ar prasību 
nodrošināt pārredzamību un paziņot par 
eksportu un importu; uzstāj, ka šādiem 
datiem ir jābūt savlaicīgi un visaptveroši 
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pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver publiskā sektora resursu 
būtisko nozīmi, kas deva iespēju 
farmācijas uzņēmumiem novērst riskus 
visā vakcīnu vērtības ķēdē, nodrošinot 
finansējumu un lielas subsīdijas 
pētniecībai un attīstībai, kā arī liela 
apmēra pirkuma priekšlīgumus; uzsver 
arī pamatīgo devumu, ko snieguši 
veselības aprūpes nozares darbinieki, 
pacienti, personas, kuras atveseļojušās no 
Covid-19, un plašāka sabiedrība, kas 
piedalījās dažādu zāļu un vakcīnu 
klīniskos pētījumos un citās pētniecības 
un attīstības darbībās; tādēļ uzskata, ka 
inovācijas, kas ir šo vakcīnu izstrādes 
pamatā, nevajadzētu privatizēt, izmantojot 
ekskluzīvas intelektuālā īpašuma tiesības, 
un ka saistībā ar tām nevajadzētu radīt 
šķēršļus tehnoloģiju nodošanai; šai 
sakarā izsaka patiesu nožēlu, ka līdz šim 
neviens no farmācijas uzņēmumiem, kas 
ražo šādas vakcīnas, nav dalījies 
informācijā par izmantotajām 
tehnoloģijām, zinātībā un pētniecības 
rezultātos ar Covid-19 tehnoloģiju 
piekļuves krātuvi (C-TAP), un tādējādi 
norāda uz brīvprātīgu un nozares 
kontrolētu pieeju nepietiekamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a pauž nopietnas bažas par to, ka 
arvien pieaug Covid-19 variantu skaits; 
uzsver — tas, ka vakcīnas netiek ražotas 
un izplatītas trešās valstīs, varētu veicināt 
jaunu variantu izplatību; uzsver, ka 
Covid-19 vakcīnu globālās piekļūstamības 
mehānisms (COVAX) patlaban nav 
pietiekams, lai izplatītu vakcīnas 
neaizsargātākajiem pasaules 
iedzīvotājiem; uzsver, ka savlaicīga 
piekļuve vakcīnām visā pasaulē var 
veicināt globālās ekonomikas, kā arī ES 
ekonomikas atlabšanu un noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 
8. un 9. martā, un prasa izveidot 
strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu;

19. uzsver, ka daudzpusējie centieni 
būtu jākoncentrē uz to, lai palielinātu 
globālās ražošanas jaudas un tehnoloģiju 
nodošanu ES dalībvalstīs;

Or. el
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Grozījums Nr. 187
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

19. uzsver, ka daudzpusējie centieni 
būtu jākoncentrē uz to, lai palielinātu 
globālās ražošanas jaudas, kā arī uz 
brīvprātīgu partnerības un tehnoloģiju 
nodošanas nolīgumu slēgšanu, tostarp ar 
valstīm ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu, un viens no 
risinājumiem varētu būt publiskā un 
privātā sektora partnerībā izveidots 
loģistikas koordinācijas centrs, apvienojot 
privātā un publiskā sektora pārstāvjus, lai 
veidotu un izvērstu partnerības, 
uzraudzītu šķēršļus un noteiktu 
pasākumus vakcīnu ražošanas un 
izplatīšanas atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka steidzami daudzpusējie 
centieni būtu jākoncentrē uz to, lai strauji 
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ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

un pastāvīgi palielinātu globālās ražošanas 
jaudas un noteiktu saistošu tehnoloģiju 
nodošanas pienākumu, tostarp valstīs ar 
zemiem un vidējiem ienākumiem; šajā 
sakarā ņem vērā globālo C19 vakcīnu 
piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa 
izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu; uzskata, ka ES, ņemot vērā šo 
mērķi, PTO līmenī veselības un 
tirdzniecības iniciatīvas ietvaros ministru 
divpadsmitajā konferencē, kā arī 
nākamajā PVO ģenerālajā asamblejā 
būtu jāatbalsta daudzpusējas vienošanās, 
tostarp nolīgums par pandēmiju; uzsver, 
ka šādām vienošanām jābūt balstītām, no 
vienas puses, uz pieprasījuma puses 
pieeju, kas orientēta uz vajadzībām un 
paredz kopīgu finansējumu un globāli 
koordinētus iepriekšējus iepirkumus, un, 
no otras puses, uz integrētu piedāvājuma 
puses stratēģiju visas vērtības ķēdes 
izvēršanai, pamatojoties uz atvērtās 
zinātnes principiem, neekskluzīvu un 
brīvprātīgu globāla mēroga licencēšanu 
un saistošiem tehnoloģiju nodošanas 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Inma Rodríguez-Piñero, 
Udo Bullmann, Miroslav Číž

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz vakcīnu taisnīgu sadali 
visā pasaulē, kā arī uz to, lai palielinātu 
globālās ražošanas jaudas un tehnoloģiju 
nodošanu, tostarp valstīs ar zemiem un 
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globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

vidējiem ienākumiem; šajā sakarā ļoti 
atzinīgi vērtē globālo C19 vakcīnu 
piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa 
izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu; aicina īstenot aktīvākus centienus 
starptautiskā mērogā, lai paātrinātu 
vakcīnu piegādi COVAX;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju 
nodošanu, tostarp valstīs ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem; šajā sakarā ļoti 
atzinīgi vērtē globālo C19 vakcīnu 
piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa 
izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu;

19. uzsver, ka daudzpusējie centieni 
būtu jākoncentrē uz to, lai palielinātu 
vakcīnu pret Covid-19 globālās ražošanas 
jaudas, tostarp valstīs ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem; šajā sakarā ļoti 
atzinīgi vērtē globālo C19 vakcīnu 
piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa 
izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
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un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 
8. un 9. martā, un prasa izveidot 
strukturālas platformas, lai strauji izvērstu 
vakcīnu ražošanu lielākā skaitā valstu;

un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums, kam jābūt pieejamam visiem, un 
ka daudzpusējie centieni būtu jākoncentrē 
uz to, lai palielinātu globālās ražošanas 
jaudas un tehnoloģiju nodošanu, tostarp 
valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem; 
šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē globālo C19 
vakcīnu piegādes ķēdes un ražošanas 
samitu, kas notika 2021. gada 8. un 
9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

19. uzsver, ka vakcīnām pret Covid-19 
un tā variantiem jābūt globālam 
sabiedriskajam labumam un ka 
daudzpusējie centieni būtu jākoncentrē uz 
to, lai palielinātu globālās ražošanas jaudas 
un tehnoloģiju nodošanu, tostarp valstīs ar 
zemiem un vidējiem ienākumiem; šajā 
sakarā ļoti atzinīgi vērtē globālo C19 
vakcīnu piegādes ķēdes un ražošanas 
samitu, kas notika 2021. gada 8. un 
9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un tehnoloģiju nodošanu, 
tostarp valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem; šajā sakarā ļoti atzinīgi vērtē 
globālo C19 vakcīnu piegādes ķēdes un 
ražošanas samitu, kas notika 2021. gada 8. 
un 9. martā, un prasa izveidot strukturālas 
platformas, lai strauji izvērstu vakcīnu 
ražošanu lielākā skaitā valstu;

19. uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 
un tā variantiem ir globāls sabiedriskais 
labums un ka daudzpusējie centieni būtu 
jākoncentrē uz to, lai palielinātu globālās 
ražošanas jaudas un licencēšanas līgumu 
slēgšanu, tostarp valstīs ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem; šajā sakarā ļoti 
atzinīgi vērtē globālo C19 vakcīnu 
piegādes ķēdes un ražošanas samitu, kas 
notika 2021. gada 8. un 9. martā, un prasa 
izveidot strukturālas platformas, lai strauji 
izvērstu vakcīnu ražošanu lielākā skaitā 
valstu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka ES var un tai ir 
pienākums vienpusēji atbalstīt šādus 
centienus, nodrošinot, ka pilnībā tiek 
izpausta informācija par turpmākiem 
pirkuma priekšlīgumiem, it īpaši par 
nākamās paaudzes vakcīnām, kā arī 
integrējot saistošus noteikumus par 
neekskluzīvu globāla mēroga licencēšanu, 
patentu kopfondiem, zinātību, 
tirdzniecības noslēpumiem, patentētu 
informāciju un tehnoloģiju nodošanu; 
norāda — tā kā pastāv iespēja, ka jauni 
Covid-19 varianti un citas zoonozes 
slimības turpmākajos gados kļūs par 
regulāru parādību, ir ļoti svarīgi steidzami 
strukturāli pārskatīt visu uzņēmējdarbības 
modeli un publiskā un privātā sektora 
partnerību satvaru, kas ir tādu globālu 
sabiedrisko labumu kā vakcīnas un citas 
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būtiskas medicīnas tehnoloģijas izstrādes 
un ražošanas pamatā;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atzinīgi vērtē Indijas un 
Dienvidāfrikas izvirzīto un gandrīz 
100 valstu atbalstīto iniciatīvu, aicinot 
PTO uz laiku atkāpties no tiem Nolīguma 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību aspektiem, kas attiecas uz 
Covid-19 vakcīnu ražošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atzinīgi vērtē Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu "Tiesības uz ārstēšanu";

Or. en

Grozījums Nr. 197
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS) pagaidu atcelšanu, lai 
nodrošinātu, ka valstīm nav jāsaskaras ar 
represijām par patenta pārkāpumiem 
pandēmijas laikā saistībā ar Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu un risinot 
piegādes ķēdes problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar 
Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar 
Covid-19; aicina Komisiju atkārtoti 
izvērtēt TRIPS+ saistības ES tirdzniecības 
nolīgumos, ņemot vērā gūto pieredzi, un 
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divpusējo sarunu un dialoga kontekstā 
uzlabot darbu saistībā ar IĪT elastības 
noteikumu efektivitātes uzlabošanu, 
tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz obligātu 
licencēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Geert Bourgeois

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS) pagaidu atcelšanu, lai 
nodrošinātu, ka valstīm nav jāsaskaras ar 
represijām par patenta pārkāpumiem 
pandēmijas laikā saistībā ar Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
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lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar 
Covid-19;

lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, palīdzot mazināt kvalificēta 
un pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā aicina ES atbalstīt 
priekšlikumu par atbrīvojumu no TRIPS 
un uzstāj uz konstruktīvu dialogu par šo 
priekšlikumu, kā arī aicina ES pirms 
divpadsmitās ministru konferences TRIPS 
padomē sākt sarunas par noteikumiem, 
lai nekavējoties risinātu jautājumus 
saistībā ar ražošanas ierobežojumiem un 
piegāžu trūkumu pasaulē, kā arī lai 
nodrošinātu, ka valstīm nav jāsaskaras ar 
represijām par patenta pārkāpumiem 
pandēmijas laikā saistībā ar Covid-19;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar 
Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz proaktīvu un 
konstruktīvu dialogu par PTO Līguma par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā ar 
Covid-19; uzsver PTO ģenerāldirektora 
centienus, mudinot dalībniekus virzīties 
uz priekšu diskusijā par tirdzniecības un 
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veselības iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā 
ar Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas; atzīst esošā 
intelektuālā īpašuma regulējuma kritisko 
nozīmi, nodrošinot vakcīnu un zāļu pret 
Covid-19 izstrādi nepieredzētā ātrumā un 
veicinot plašu sadarbību valdību, 
pētniecības iestāžu un farmācijas 
uzņēmumu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
un būtisku veselības aprūpes un 
medicīnas preču tirdzniecību, mazinot 
kvalificēta un pieredzējuša personāla 
trūkumu, risinot piegādes ķēdes problēmas 
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satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā 
ar Covid-19;

un pārskatot intelektuālā īpašuma tiesību 
globālo satvaru pirms turpmākām 
pandēmijām; šajā sakarā uzstāj uz 
konstruktīvu dialogu par PTO Līguma par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai veicinātu nozares spēju 
aizsargāt vakcīnas palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu, risinot 
piegādes ķēdes problēmas un pārskatot 
intelektuālā īpašuma tiesību globālo 
satvaru pirms turpmākām pandēmijām; 
šajā sakarā uzstāj uz konstruktīvu dialogu 
par PTO Līguma par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) pagaidu 
atcelšanu, lai nodrošinātu, ka valstīm nav 
jāsaskaras ar represijām par patenta 
pārkāpumiem pandēmijas laikā saistībā 
ar Covid-19;

20. uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības politikai ir jābūt proaktīvai 
lomai šajos centienos, atvieglojot izejvielu 
tirdzniecību, mazinot kvalificēta un 
pieredzējuša personāla trūkumu un risinot 
piegādes ķēdes problēmas; šajā sakarā 
uzstāj, ka nav iegūti konkrēti pierādījumi, 
kas apliecinātu, ka intelektuālā īpašuma 
tiesības ir šķērslis Covid-19 apkarošanai; 
uzskata, ka PTO Līguma par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 
pagaidu atcelšana neveicinās vakcīnu 
ražošanu un tehnoloģiju un zinātības 
nodošanu un ka, destabilizējot 
daudzpusējo IĪT regulējumu, kas 
patlaban nodrošina aizsardzību un 
stimulus, tiktu apdraudēta ES gatavība 
cīnīties pret vīrusa mutācijām un 
pandēmijām nākotnē; norāda, ka MAV 
jau ir atbrīvotas no lielas daļas būtisku 
pienākumu saskaņā ar TRIPS;

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka ierosinātais 
priekšlikums regulai par Eiropas Zāļu 
aģentūras nozīmes pastiprināšanu 
gatavībā krīzēm un krīzes pārvarēšanā 
attiecībā uz zālēm un medicīniskām 
ierīcēm (2020/0321(COD)) ir būtisks solis 
virzībā uz to, lai nodrošinātu Eiropas ar 
veselības aprūpi saistīto piegādes ķēžu 
noturību, it īpaši, lai saglabātu veselības 
krīzē būtisku preču (piemēram, 
medicīnisko preču, pārtikas produktu, 
IKT produktu un pakalpojumu) piegādes 
ķēžu atvērtību un funkcionēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Geert Bourgeois

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzsver, ka pētnieki un nozares 
pārstāvji ir veikuši ievērojamus centienus, 
lai izstrādātu jaunus Covid-19 
diagnostikas un ārstēšanas līdzekļus un 
vakcīnas; šai sakarā uzskata, ka Līgums 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgums) 
nodrošina nepieciešamo elastību attiecībā 
uz IĪT un nerada būtiskus šķēršļus ar 
Covid-19 saistīto tehnoloģiju pieejamībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a ar bažām konstatē, ka ģeopolitiskā 
konkurence un spriedze ir palielinājusies 
pēc Covid-19 uzliesmojuma; uzsver, ka 
Eiropas Savienībai jāatrod sava vieta šajā 
jaunajā ģeopolitiskajā situācijā, un 
uzskata, ka globālā pandēmija ir 
apstiprinājusi vajadzību pēc spēcīgākas 
un efektīvākas starptautiskās tirdzniecības 
un attīstības politikas;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; atgādina, ka vairāk nekā pusi 
ES nepieciešamās enerģijas nodrošina 
neto imports — galvenokārt no Krievijas 
— un ka šis augstais enerģētiskās 
atkarības rādītājs rada problēmas atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai un liek mums paātrināt 
enerģētikas pārkārtošanu; uzsver, ka 
mūsu atvērtības pamatā vajadzētu būt 
mūsu ietekmei tirgū, mūsu vērtībām un 
sadarbības, taisnīguma un uz noteikumiem 
balstītas tirdzniecības principu ievērošanai; 
stingri iesaka ES veidot partnerības ar 
līdzīgi domājošiem partneriem; tomēr 
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uzsver, ka gadījumos, kad sadarbība nav 
iespējama, ES būtu jāīsteno savas intereses, 
izmantojot autonomus pasākumus, lai 
aizsargātu mūsu vērtības un apkarotu 
negodīgu tirdzniecības praksi; uzskata, ka 
daudzpusēji tirdzniecības nolīgumi ar 
ierobežotu skaitu partneru, kas vērsti uz 
stratēģiskiem jautājumiem, tādiem kā 
pusvadītāju un citu stratēģiski svarīgu 
komponentu piegāde vai aprites 
ekonomika, nodrošina labāku un 
konkrētu satvaru atvērtas stratēģiskās 
autonomijas koncepcijas īstenošanai, kā 
arī pilsoniskās sabiedrības atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; atgādina par spēcīgas, 
diversificētas un noturīgas ES 
tirdzniecības politikas ģeopolitisko 
nozīmi; uzsver, ka šādas atvērtības pamatā 
vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, vērtībām 
un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot jaunas un stiprināt esošās 
partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; šai sakarā mudina Komisiju 
virzīt un pabeigt notiekošās divpusējās 
sarunas ar starptautiskajiem partneriem; 
tomēr uzsver, ka gadījumos, kad sadarbība 
nav iespējama, ES būtu jāīsteno savas 
intereses, izmantojot autonomus 
pasākumus, lai aizsargātu savas vērtības un 
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apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato, 
Andrey Kovatchev

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai, kā arī nodrošināt, ka tiek 
izvērtēti visi — gan stingri, gan mēreni — 
risinājumi, tostarp graduēti draudi; 
uzsver, ka šādas atvērtības pamatā 
vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, vērtībām 
un sadarbības, taisnīguma, savstarpīguma 
un uz noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 21. aicina Komisiju plānot 
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un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

neaizsargātas piegādes ķēdes un noteikt 
iespējamās darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un sadarbības, taisnīguma un uz 
noteikumiem balstītas tirdzniecības 
principu ievērošanai; stingri iesaka ES 
veidot partnerības ar līdzīgi domājošiem 
partneriem; tomēr uzsver, ka gadījumos, 
kad sadarbība nav iespējama, ES būtu 
jāīsteno savas intereses, izmantojot 
autonomus pasākumus, lai aizsargātu savas 
vērtības un apkarotu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

21. aicina Komisiju noteikt konkrētas 
un specifiskas darbības un ceļvedi atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
īstenošanai; uzsver, ka šādas atvērtības 
pamatā vajadzētu būt ES ietekmei tirgū, 
vērtībām un starptautisko tiesību, 
sadarbības, taisnīguma un uz noteikumiem 
balstītas tirdzniecības principu ievērošanai; 
stingri iesaka ES veidot partnerības ar 
līdzīgi domājošiem partneriem; tomēr 
uzsver, ka gadījumos, kad sadarbība nav 
iespējama, ES būtu jāīsteno savas intereses, 
izmantojot autonomus pasākumus, lai 
aizsargātu savas vērtības un apkarotu 
negodīgu tirdzniecības praksi;

Or. el

Grozījums Nr. 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina piemērot ekonomiskas 
sankcijas Eiropas valstu valdībām un 
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
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Grozījums Nr. 215
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Komisiju turpināt veidot 
daudzpusēju ieguldījumu tiesu, 
pamatojoties uz ES pieeju tās divpusējiem 
BTN, lai ES līmenī pilnībā izmantotu tās 
prerogatīvu attiecībā uz ieguldījumu 
nolīgumiem, kā arī atbalstīt dalībvalstis 
efektīva ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas mehānisma īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos veicināt un uzlabot 
tirdzniecību, izmantojot paplašināto 
vienas pieturas aģentūras (SPOC) 
sistēmu, lai nodrošinātu iespēju 
piegādātājiem, kas veic tālpārdošanu ES, 
uzskaitīt PVN, kas maksājams citās 
dalībvalstīs, nereģistrējoties kā PVN 
maksātājam šajās valstīs; uzskata, ka ES 
tālpārdošanā tirgoto akcīzes produktu 
iekļaušana PVN SPOC sistēmā no 
2021. gada PVN deklarēšanai un 
samaksai ir pozitīvs pasākums, un aicina 
Komisiju darīt zināmu, vai gaidāmi vēl citi 
šādi pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b aicina Komisiju īstenot efektīvu 
"vakcīnu un medicīnisko preču 
diplomātiju", atbalstot valstis, kurās to 
pieejamība ir ierobežota, kā arī aicina 
efektīvi strādāt, lai stiprinātu ES globālo 
nostāju un pamanāmību diplomātiskajās 
aprindās šajā jomā, jo ES vadošās 
pozīcijas atzīšana vairos starptautiskās 
sabiedrības uzticību tai;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c uzskata, ka starptautiskie 
jautājumi, kas cita starpā radušies 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju, būtu 
risināmi daudzpusējā līmenī un to 
risināšanā aktīvāk jāiesaistās Eiropas 
Savienībai un tās dalībvalstīm, rīkojoties 
kopā kā Eiropas komandai;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Daniel Caspary
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Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz stratēģisko autonomiju, ekonomikas 
atveseļošanu un konkurenci kropļojošu 
subsīdiju izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto visu PTO 
funkciju reformu; atbalsta Komisijas 
pausto uzsvaru uz ekonomikas 
atveseļošanu, digitālo tirdzniecību, 
negodīgām valsts subsīdijām un 
ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē tirdzniecības politikas 
pārskatīšanā pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā; aicina Komisiju apsvērt 
zinātības par tirdzniecību un vidi 
iekļaušanu regulējumā par 
domstarpībām, kas izriet no 
konfliktējošām saistībām tirdzniecības 
jomā un izņēmumiem attiecībā uz vides 
aizsardzību; mudina Komisiju virzīt šo 
priekšlikumu saistībā ar tās PTO 
iniciatīvu klimata un tirdzniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 

22. atzinīgi vērtē tirdzniecības politikas 
pārskatīšanā pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
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turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

attīstības programmu, tostarp mērķus 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības, 
cilvēktiesību un darba standartiem; 
uzsver, ka ir svarīgi turpināt PTO iniciatīvu 
tirdzniecības un klimata jomā un 
nodrošināt PTO un citu organizāciju ātru 
apvienošanos daudzpusējā sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. ņem vērā TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
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visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu, cita starpā noslēdzot 
sarunas par subsīdijām zivsaimniecības 
jomā; uzsver, ka ir svarīgi turpināt PTO 
iniciatīvu tirdzniecības un klimata jomā, kā 
arī sarunas par e-komerciju; atzinīgi vērtē 
PTO jaunās ģenerāldirektores pieeju un 
sagaida, ka Komisija aktīvi viņu atbalstīs, 
lai sniegtu jaunu stimulu organizācijai, 
lai tā varētu risināt problēmas, ar ko 
patlaban saskaras daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības, 
tehnoloģiju un klimata jomā, kā arī panākt 
progresu daudzpusējās sarunās par e-
komercijas un ieguldījumu veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā; uzsver efektīvas strīdu 
izšķiršanas nozīmi, lai nodrošinātu 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
stabilitāti un paredzamību, kā arī uzsver, 
ka sadarbībā ar ASV jāatrisina pašreizējā 
situācija saistībā ar Apelācijas institūciju, 
lai atjaunotu tās darbību un tādējādi 
nodrošinātu tirdzniecību strīdu pienācīgu 
risināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata jomā;

22. atzinīgi vērtē TPR pausto atbalstu 
multilaterālismam un plašos priekšlikumus 
par nepieciešamo padziļināto PTO 
reformu; atbalsta Komisijas pausto uzsvaru 
uz ilgtspējīgu attīstību savā PTO reformas 
redzējumā un mudina Komisiju pielikt 
visas pūles, lai īstenotu ilgtspējīgas 
attīstības programmu; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt PTO iniciatīvu tirdzniecības un 
klimata, kā arī veselības jomā; atkārtoti 
pauž atbalstu vides preču nolīgumam; 
aicina visas valdības divpadsmitajā 
ministru konferencē pieņemt noteikumus, 
lai aizliegtu subsīdijas, kas apdraud 
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zivsaimniecības ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; prasa 
Komisijai aktīvi censties rast risinājumu 
neatbilstībai starp attīstības līmeni un 
saistību skaitu starptautiskajā tirdzniecības 
sistēmā; pauž pārliecību, ka ES vadošajai 
lomai ir izšķiroša nozīme jebkādas 
jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
norāda uz nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi valsts kapitālisma sistēmās; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus, 
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līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

lai noteiktu un atšķirtu dažādas subsīdiju 
kategorijas pēc analoģijas ar sarkano un 
oranžo grupu, kā arī zaļo grupu, kas 
ietver subsīdijas, ko izmanto, lai atbalstītu 
leģitīmus sabiedriskos labumus; prasa 
Komisijai aktīvi censties rast risinājumu 
neatbilstībai starp attīstības un saistību 
līmeni starptautiskajā tirdzniecības 
sistēmā; pauž pārliecību, ka ES vadošajai 
lomai ir izšķiroša nozīme jebkādas 
jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; atbalsta Komisijas 
priekšlikumu uzsākt sarunas ar līdzīgi 
domājošiem partneriem par daudzpusēju 
nolīgumu par konkurences neitralitāti; 
prasa Komisijai aktīvi censties rast 
risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
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Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi, it īpaši no Ķīnas; prasa 
Komisijai aktīvi censties rast risinājumu 
neatbilstībai starp attīstības līmeni un 
saistību skaitu starptautiskajā tirdzniecības 
sistēmā; pauž pārliecību, ka ES vadošajai 
lomai un transatlantiskajai sadarbībai ir 
izšķiroša nozīme jebkādas jēgpilnas PTO 
reformas sekmīgai īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai; uzskata, ka ir būtiski, lai 
nākamajā PTO ministru konferencē tiktu 



PE691.343v01-00 144/170 AM\1229172LV.docx

LV

iekļautas debates par intelektuālā 
īpašuma tiesībām un starptautiskās 
tirdzniecības nozīmi pasaules aizsardzībā 
pret veselības apdraudējumiem, kā arī par 
sankciju režīmu, lai novērstu to, ka 
izmaksas, kas rodas, dažiem dalībniekiem 
pārkāpjot starptautiskās tirdzniecības 
noteikumus, sedz nozares, kuras par 
neatbilstību nav atbildīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai;

23. uzsver, ka PTO sarunu funkcijas 
atdzīvināšanai būs svarīga loma jebkādā 
būtiskā organizācijas reformā; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību novērst 
konkurences izkropļojumus, ko rada 
rūpniecības subsīdijas un valstij piederoši 
uzņēmumi; prasa Komisijai aktīvi censties 
rast risinājumu neatbilstībai starp attīstības 
līmeni un saistību skaitu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā; pauž pārliecību, ka 
ES vadošajai lomai ir izšķiroša nozīme 
jebkādas jēgpilnas PTO reformas sekmīgai 
īstenošanai; aicina Komisiju turpināt 
dalību daudzpusējās sarunās, kas ir solis 
daudzpusēju nolīgumu noslēgšanas 
virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzsver — lai atdzīvinātu PTO 
sarunu funkciju, ES jāsadarbojas ar 
līdzīgi domājušiem partneriem, lai rastu 
kopīgu valodu PTO reformai plašākā 
nozīmē; uzsver, ka īpaša vērība jāpievērš 
jaunattīstības valstīm un to īpašajām 
vajadzībām saistībā ar ekonomikas 
izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un PTO 
reformu; atkārtoti apliecina, ka, lai 
panāktu jēgpilnu progresu PTO reformas 
īstenošanā, jāpanāk plaša vienprātība un 
jāveido līdzīgi domājošu partneru 
koalīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver, ka jaunu 
tirdzniecības tarifu ieviešana ietekmētu 
tirdzniecību un globālo ekonomiku laikā, 
kad vēlamies maksimāli stiprināt 
atgūšanos pēc Covid-19 krīzes;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jākoordinē centieni 
virzībā uz oglekļneitralitātes sasniegšanu 
visā pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja 
būtu efektīva, dažām G20 dalībniecēm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāstiprina sadarbība saistībā ar 
oglekļneitralitāti un citiem zaļā kursa 
aspektiem; tomēr uzsver — lai šī pieeja 
būtu efektīva, dažām G20 dalībniecēm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 



AM\1229172LV.docx 147/170 PE691.343v01-00

LV

jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības; šai sakarā norāda, ka būtu 
jāpārskata attiecības ar Krieviju un tas, 
kādā mērā vienas puses pieņemtā politika 
var ietekmēt otras puses ilgtermiņa 
stratēģiskās intereses;

Or. el

Grozījums Nr. 239
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības;

24. atbalsta TPR ierosinājumu, ka G20 
būtu jāsadarbojas un jāuzņemas vadošā 
loma oglekļneitralitātes sasniegšanā visā 
pasaulē; tomēr uzsver — lai šī pieeja būtu 
efektīva, dažām dalībvalstīm būs 
jāpalielina savas emisiju samazināšanas 
saistības; aicina Komisiju īstenot efektīvu 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; prasa 
kopīgiem spēkiem pārvarēt pandēmiju, 
paātrināt ekonomikas atveseļošanos un 
atvieglot medicīnisko pirmās 
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īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
atbalsta Airbus un Boeing tarifu 
apturēšanu un aicina pilnībā atrisināt šo 
jautājumu; mudina Komisiju un ASV 
administrāciju cieši sadarboties, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus uzņēmumiem, turpināt izvērtēt 
nolīgumus par atbilstības novērtējumu un 
tarifu atcelšanu rūpniecības precēm, 
vienoties par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantot otras 
puses pieredzi šo standartu veicināšanai 
pasaulē; prasa kopīgiem spēkiem pārvarēt 
pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
vienlaikus atzīst, ka dažās jomās intereses 
atšķiras; mudina Komisiju un ASV 
administrāciju cieši sadarboties, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un vienotos par vērienīgiem 
sociālajiem un vides standartiem, kā arī 
izmantotu otras puses pieredzi šo standartu 
efektīvākai īstenošanai; mudina abas 
puses atrisināt divpusējās domstarpības 
tirdzniecības jomā; aicina ASV atcelt 
tarifus saskaņā ar 232. pantu tēraudam 
un alumīnijam; prasa kopīgiem spēkiem 
panākt, lai tirdzniecības politikas centrā 
būtu strādājošie un atalgojums, pārvarēt 
pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un atjaunotu efektīvi 
funkcionējošu apelācijas institūciju; 
aicina abas puses ievērot PTO saistības 
saskaņā ar Nolīgumu par valsts 
iepirkumu un rast kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām, tomēr uzsver, ka 
nepieciešamības gadījumā ES jārīkojas 
autonomi;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
ECR grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības un 
mērķi; mudina Komisiju un ASV 
administrāciju cieši sadarboties, lai rastu 
risinājumus pašreizējiem 
transatlantiskajiem tirdzniecības strīdiem, 
piemēram, Boeing un Airbus konfliktam 
un strīdam par digitālajiem nodokļiem vai 
tarifiem tēraudam un alumīnijam, 
sadarboties Transatlantiskās tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomē un strādāt kopā 
saistībā ar jaunu vērienīgu un 
visaptverošu tirdzniecības nolīgumu, lai 
uzlabotu tirgus pieejamību ES 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un vienotos par 
vērienīgiem sociālajiem un vides 
standartiem, kā arī izmantotu otras puses 
pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
domstarpību izšķiršanas sistēmas reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības, un 
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mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; šai sakarā aicina Komisiju 
transatlantisko attiecību centrā izvirzīt 
tirdzniecības un klimata jautājumus un ar 
šīm jomām saistītās reformas, vienlaikus 
ņemot vērā vērienīgās ieceres, ko jaunā 
ASV administrācija plāno šai sakarā, 
tostarp pamatojoties uz jaunām pieejām, 
tādām kā USMCA ieviestās pieejas; prasa 
kopīgiem spēkiem pārvarēt pandēmiju, 
paātrināt ekonomikas atveseļošanos un 
atvieglot medicīnisko pirmās 
nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā 
ir kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 

25. atbalsta jauno, tālredzīgo un 
vērienīgo transatlantisko programmu, kura 
dod impulsu un piešķir prioritāti ES 
attiecību ar abiem Amerikas kontinentiem 
veidošanai, pamatojoties uz kopīgām 
interesēm un vērtībām, lai līdzsvarotu 
ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības 
attīstību Klusā okeāna reģionā, panāktu 
jēgpilnu PTO reformu un rastu kopīgus 
risinājumus kopīgām problēmām; jaunajā 
politiskajā situācijā mudina jauno ASV 
administrāciju cieši sadarboties ar ES 
iestādēm, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 



PE691.343v01-00 152/170 AM\1229172LV.docx

LV

atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

konkurences apstākļus un vienotos par 
vērienīgiem sociālajiem, darba un vides 
standartiem, kā arī izmantotu otras puses 
pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot vakcīnu un 
medicīnisko pirmās nepieciešamības preču 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; uzskata, ka Amerikas 
eksteritoriālo sankciju pret Eiropas 
Savienību atcelšana ir jebkuras 
sadarbības priekšnoteikums tirdzniecībā; 
prasa kopīgiem spēkiem pārvarēt 
pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 247
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām; atbalsta Komisijas 
paziņojumu "Jauna ES un ASV 
programma globālām pārmaiņām" un 
aicina ātri izveidot jaunu ES un ASV 
tirdzniecības un tehnoloģiju padomi;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
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vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām; uzsver, ka ir svarīgi 
panākt Ženēvas konsensu un ka 
starptautiskajām organizācijām jāstrādā 
kopā, lai risinātu globālās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām;

25. atbalsta jauno, tālredzīgo 
transatlantisko programmu, kuras pamatā ir 
kopīgas intereses un kopīgas vērtības; 
mudina Komisiju un ASV administrāciju 
cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
vienotos par vērienīgiem sociālajiem un 
vides standartiem, kā arī izmantotu otras 
puses pieredzi šo standartu efektīvākai 
īstenošanai; prasa kopīgiem spēkiem 
pārvarēt pandēmiju, paātrināt ekonomikas 
atveseļošanos un atvieglot medicīnisko 
pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību; 
atkārtoti norāda, ka mums būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu jēgpilnu PTO 
reformu un rastu kopīgus risinājumus 
kopīgām problēmām; aicina ES un ASV 
cieši sadarboties jaunu un revolucionāru 
tehnoloģiju jomā, tostarp kopīgi noteikt 
eksporta un importa ierobežojumus 
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autoritārām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju 
mehānismu cilvēktiesību jomā; prasa 
Komisijai virzīt uz priekšu investīciju 
nolīgumu ar Taivānu;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka līdztekus ar ES un Ķīnas visaptverošā 
investīciju nolīguma gaidāmo ratifikācijas 
procesu jāpanāk ievērojams progress 
atbilstīgu un efektīvu autonomo 
pasākumu izstrādē, kas jāīsteno, lai 
vērstos pret tirgu kropļojošu praksi vai 
aizsargātu ES stratēģiskās intereses, 
tostarp aizliegums ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabots 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopums un iedarbīgs sankciju mehānisms 
cilvēktiesību jomā; uzsver, ka Parlaments 
rūpīgi pārbaudīs nolīgumu, tostarp tā 
noteikumus par ilgtspējīgu attīstību, un 
atgādina Komisijai, ka, aicināts 
apstiprināt investīciju nolīgumu, tas ņems 
vērā cilvēktiesību situāciju Ķīnā, tostarp 
Honkongā; pauž dziļu nožēlu par 
nepieņemamo Ķīnas rīcību, ievēlētiem 
Eiropas Parlamenta deputātiem un 
Eiropas Savienības iestāžu pārstāvjiem 
piemērojot sankcijas, jo šāda situācija vēl 
vairāk iedragā uzticību un kaitē 
divpusējām attiecībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 251
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu, kas 2020. gadā kļuva par ES 
visnozīmīgāko preču tirdzniecības 
partneri; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja, kas 
nodrošina abpusēju ieguvumu; uzsver, ka 
ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma (VIN) mērķis ir uzlabot tirgus 
pieejamību ieguldītājiem un paredzēt 
noteikumus, kas veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Eiropas 
uzņēmumiem Ķīnā; uzsver, ka VIN 
ratifikācijas procesu nevar nošķirt no 
plašāku ES un Ķīnas attiecību arvien 
pieaugošās dinamikas un ka šis process 
var sākties tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
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daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma (VIN) ratifikācijas process var 
sākties tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; uzsver, ka Ķīna ir 
piemērojusi sankcijas Eiropas Parlamenta 
deputātiem un dažām tā struktūrām, 
tādējādi patlaban VIN ratifikācijas 
procesu padarot neiespējamu; prasa 
Komisijai virzīt uz priekšu investīciju 
nolīgumu ar Taivānu un saglabāt 
apņēmību jēgpilni iesaistīties tirdzniecības 
un ieguldījumu attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma (VIN) ratifikācijas process būtu 
jāsāk tikai tad, kad abas puses būs 
vienojušās par ceļvedi, tostarp grafiku to 
nolīgumā paredzēto saistību izpildei; 
aicina Savienību pirms VIN stāšanās 
spēkā pieņemt mūsdienīgus ar Savienības 
tirdzniecības politiku saistītus tiesību 
aktus, tostarp tiesību aktus par 
uzticamības pārbaudi, lai efektīvi novērstu 
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uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu; ar piespiedu darbu ražotu produktu 
nonākšanu ES, kā arī pieņemt uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai pēc 
VIN stāšanās spēkā virzīt uz priekšu 
investīciju un tirgus pieejamības nolīgumu 
ar Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Raphaël 
Glucksmann, Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma (VIN) ratifikācijas process var 
sākties tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; uzsver, ka ES un Ķīnas 
visaptverošā investīciju nolīguma 
ratifikācijas process sāksies tikai tad, ka 
Ķīna atcels EP deputātiem piemērotās 
sankcijas; prasa Komisijai virzīt uz priekšu 
investīciju nolīgumu ar Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Emmanuel Maurel
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Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process nevar 
sākties pirms Ķīna iepriekš un pilnībā nav 
atcēlusi sankcijas pret mūsu kolēģiem EP 
un ka tas var sākties tikai tad, kad ES būs 
ieviesusi nepieciešamos autonomos 
pasākumus, tostarp aizliegumu ar piespiedu 
darbu ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

Or. fr

Grozījums Nr. 256
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
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uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu; uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu 
un sākt ietekmes novērtējumu, sabiedrisko 
apspriešanu un darbības jomas izpēti 
kopā ar Taivānu pirms 2021. gada 
beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
daudzpusējās tirdzniecības attiecības ar 
Ķīnu; pauž stingru pārliecību, ka ES un 
Ķīnas tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma ratifikācijas process var sākties 
tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; prasa Komisijai virzīt 
uz priekšu investīciju nolīgumu ar Taivānu;

26. apzinās, cik svarīgas ir ES 
tirdzniecības attiecības ar Ķīnu; pauž 
stingru pārliecību, ka ES un Ķīnas 
tirdzniecības attiecībām ir vajadzīga 
līdzsvarotāka un abpusēja pieeja; uzsver, 
ka ES un Ķīnas visaptverošā investīciju 
nolīguma (VIN) ratifikācijas process var 
sākties tikai tad, kad ES būs ieviesusi 
nepieciešamos autonomos pasākumus, 
tostarp aizliegumu ar piespiedu darbu 
ražotiem produktiem, uzlabotu 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
kopumu un iedarbīgu sankciju mehānismu 
cilvēktiesību jomā; uzsver arī, ka VIN 
izskatīšana Eiropas Parlamentā varēs 
sākties tikai tad, ka Ķīna būs atcēlusi 
savas sankcijas, ko tā piemērojusi EP 
deputātiem un EP struktūrām; prasa 
Komisijai virzīt uz priekšu investīciju 
nolīgumu ar Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn
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Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver būtisko pievienoto vērtību, 
ko rada iesaistīšanās ciešās 
ekonomiskajās un tirdzniecības attiecībās 
ar plašāku Āzijas un Klusā okeāna 
reģionu, uzsverot atvērtas stratēģiskās 
autonomijas koncepciju ES piegādes ķēžu 
dažādošanā; uzsver reģionālās un 
globālās tirdzniecības veicināšanas un 
ieguldījumu standartu stratēģisko nozīmi 
un atgādina, ka tiesiskais regulējums ir 
joma, kurā ES jārealizē sava ietekme 
atbilstīgi saviem ģeopolitiskajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju veikt pasākumus 
attiecībā uz uzņēmumiem, kuri patlaban 
izmanto piespiedu darba nometnes 
Siņdzjanā un Tibetā, kurās tūkstošiem 
uiguru un tibetiešu ir spiesti strādāt tādu 
preču ražošanā, kas vēlāk kļūst par daļu 
no vairāku Eiropas un starptautisko 
uzņēmumu piegādes ķēdēm;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.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. 261
Emmanouil Fragkos

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzskata, ka pastāv lielas iespējas 
attīstīt Eiropas un Indijas attiecības visos 
līmeņos un it īpaši tirdzniecībā;

Or. el

Grozījums Nr. 262
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b aicina Komisiju virzīt uz priekšu 
investīciju nolīgumu ar Taivānu, veicot 
nepieciešamos pasākumus, lai izpētītu 
darbības jomu, veiktu ietekmes 
novērtējumu un uzsāktu sabiedrisko 
apspriešanu; atkārtoti norāda, cik būtiska 
nozīme ir strukturālam divpusējam 
dialogam, tostarp par jautājumiem, kas 
saistīti ar multilaterālismu un PTO, 
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tehnoloģijām un sabiedrības veselību, kā 
arī būtisku sadarbību saistībā ar kritiski 
svarīgām piegādēm, piemēram, 
pusvadītāju piegādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b aicina Komisiju izveidot integrētu 
Savienības mehānismu, kas nodrošina 
iespēju pilsoniskajai sabiedrībai iesniegt 
sūdzības gadījumos, kad trešās valstis 
neievēro divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos paredzētās saistības ilgtspējas 
jomā; aicina Komisiju sagatavot rīcības 
plānu starptautiskās korporatīvās sociālās 
atbildības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; atkārtoti uzsver, 
cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

27. atzinīgi vērtē tirdzniecības politikas 
pārskatīšanas iesaistīšanos attiecībā uz 
Āfriku un austrumu un dienvidu 
kaimiņreģioniem un gaida konkrētus 
pasākumus ES attiecību ar šiem partneriem 
padziļināšanai; atkārtoti uzsver, cik svarīga 
ir stratēģiska un ilgtspējīga partnerība ar 
Dienvidaustrumāziju un Indiju; aicina 
visas ES iestādes kā prioritāti saglabāt 
mūsu tirdzniecības un attīstības 



PE691.343v01-00 164/170 AM\1229172LV.docx

LV

sadarbības stiprināšanu, kā arī noturības 
pret pandēmijām un ārkārtas situācijām 
veselības jomā veidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; atkārtoti uzsver, 
cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; uzsver, ka ir 
svarīgi efektīvi, ilgtspējīgi un konstruktīvi 
iesaistīt Austrumu partnerības valstis, 
konsolidēt esošās padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
un piedāvāt savstarpēji izdevīgu 
ekonomisko sadarbību šiem dalībniekiem, 
kuriem ir būtiska ģeopolitiska nozīme ES 
stratēģiskās programmas īstenošanai; 
atkārtoti uzsver, cik svarīga ir stratēģiska 
un ilgtspējīga partnerība ar 
Dienvidaustrumāziju, Indiju un 
Latīņameriku;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
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dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; atkārtoti uzsver, 
cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; tomēr norāda, 
ka, ņemot vērā neseno karu starp 
Armēniju un Azerbaidžānu, kā arī 
būtiskos cilvēktiesību pārkāpumus 
Baltkrievijā, Komisijai būtu jāpārskata 
sava stratēģija attiecībā uz Austrumu 
partnerību, līdz situācija Baltkrievijā, kā 
arī Armēnijas un Azerbaidžānas starpā 
mainās; atkārtoti uzsver, cik svarīga ir 
stratēģiska un ilgtspējīga partnerība ar 
Dienvidaustrumāziju, Indiju un 
Latīņameriku;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; atkārtoti uzsver, 
cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; uzsver, ka 
daudz lielāka vērība būtu jāpievērš Āzijas 
un Klusā okeāna reģionam, kas 
paredzamā nākotnē ir pasaules 
nozīmīgākā daļai ekonomikas izaugsmes 
ziņā, un aicina izstrādāt visaptverošu un 
vērienīgu stratēģiju Klusā okeāna 
reģionam; atkārtoti uzsver, cik svarīga ir 
stratēģiska un ilgtspējīga partnerība ar 
Latīņameriku;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un gaida 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai; atkārtoti uzsver, 
cik svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

27. atzinīgi vērtē TPR iesaistīšanos 
attiecībā uz Āfriku un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem un aicina veikt 
konkrētus pasākumus ES attiecību ar šiem 
partneriem padziļināšanai, tostarp 
enerģētikas jomā; atkārtoti uzsver, cik 
svarīga ir stratēģiska un ilgtspējīga 
partnerība ar Dienvidaustrumāziju, Indiju 
un Latīņameriku;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver ES un Āfrikas attiecību 
nozīmi, kā arī to, ka ir svarīgi veicināt 
ciešu politisko un ekonomisko sadarbību 
kontinentu starpā; uzsver, ka ir svarīgi 
veidot ciešu partnerību ar Āfrikas 
kontinentu, pamatojoties uz savstarpību, 
vienlīdzību un kopīgām interesēm; uzsver, 
ka dažādi tirdzniecības politikas 
instrumenti var papildināt Komisijas 
centienus šai sakarā; aicina Komisiju 
veicināt iekļaujošu tirdzniecības politikas 
pieeju attiecībā uz Āfriku un sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību, ekonomikas izaugsmi 
un noturību, ņemot vērā atšķirīgo 
ekonomikas attīstības līmeni kontinentā;

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina ES izmantot līdzšinējo 
pieredzi, kas gūta saistībā ar Covid-19 
pandēmiju, lai labāk izprastu, ko nozīmē 
būt ģeopolitiskai dalībniecei arvien 
saspīlētākā globālā vidē, un uzsver, ka ir 
svarīgi īstenot stratēģisku redzējumu, lai 
pasaulē uzlabotu gatavību un noturību 
pēc Covid-19 pandēmijas, kā arī pret 
turpmākiem satricinājumiem un veselības 
krīzēm, tostarp pret jaunu slimības 
mutāciju rašanos un pandēmijām 
nākotnē, kā arī izstrādāt nākotnē 
piemērojamas stratēģijas un reaģēšanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka Covid-19 krīze ir 
izgaismojusi jaunas partnerības ar 
Āfrikas kontinentu veidošanas nozīmi; šai 
sakarā uzsver, ka jārod atbildes uz 
jautājumiem par parādu samazināšanu 
un atcelšanu; uzsver, ka ir jāpaplašina ar 
parādsaistībām saistītās iniciatīvas, 
attiecinot tās arī uz privātā sektora 
kreditoriem; uzsver, ka Āfrikas valstīs 
jāveido politikas telpa ar veselību saistītu 
politikas pasākumu sekmīgai īstenošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 272
Carles Puigdemont i Casamajó

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atgādina — lai stiprinātu 
uzticēšanos tirdzniecībai un globāliem 
tirgiem, ir vajadzīga kopīga pārredzama 
informatīvā bāze, lai, pamatojoties uz to, 
piedāvātu pārdomātus politikas 
risinājumus, kā arī starptautiskā 
sadarbība tirdzniecības plūsmu 
nodrošināšanai; uzskata, ka pēc Covid-19 
krīzes būs ļoti svarīgi, lai tirdzniecības 
partneri ievērotu savas saistības paziņot 
PTO par pasākumiem saistībā ar 
tirdzniecību, kas veikti, reaģējot uz 
pandēmiju;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b uzsver apņemšanos attiecībā uz 
mūsu partnerību ar Latīņameriku un 
Karību jūras reģionu, kā arī attiecībā uz 
mūsu tirdzniecības attiecībām ar reģionu; 
pauž bažas par Covid-19 krīzes ietekmi uz 
kontinentu, tā ilgtspējīgu attīstību un 
ekonomikas noturību; atkārtoti norāda, 
ka pandēmija ir radījusi būtisku ietekmi 
uz sievietēm Latīņamerikā un Karību 
jūras reģionā; aicina Komisiju turpināt 
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strukturālu dialogu ar mūsu partneriem 
Latīņamerikā un Karību jūras reģionā; 
aicina Komisiju pievērst vērību arī 
aizjūras zemēm un teritorijām un ņemt 
vērā to īpašās vajadzības tirdzniecības 
jomā un attiecībās ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b uzsver, ka ES aktīvi jāatbalsta 
Āfrikas vērtības ķēžu diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
27.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.c uzsver, ka Āzija ekonomiski 
attīstās un ka tai patlaban ir būtiska 
nozīme globālajā ekonomikā, it īpaši 
preču importa uz Eiropu jomā; uzsver, ka 
visaptveroša reģionālā ekonomiskā 
partnerība ir gan iespēja paplašināt 
Eiropas tirdzniecību, gan arī potenciāls 
apdraudējums ES šajā reģionā 
īstenotajiem centieniem tirdzniecības 
jomā; aicina Komisiju turpināt 
sadarboties ar reģionu un proaktīvi 
veicināt noteikumos balstītas tirdzniecības 
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attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
27.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.d atzinīgi vērtē gaidāmo vispārējo 
preferenču sistēmas (VPS) pārskatīšanu 
un Komisijas ieceri par vienu no 
būtiskākajiem mērķiem noteikt 
tirdzniecības iespēju palielināšanu 
jaunattīstības valstīm; uzsver, ka VPS ir 
politikas instruments, kas var palīdzēt 
jaunattīstības valstīm veicināt ilgtspējīgu 
un noturīgu ekonomikas izaugsmi; 
uzsver, ka ir svarīgi prasīt mūsu VPS+ 
partneriem ievērot starptautiskās vērtības 
un gaidāmajā regulējuma pārskatīšanā, 
iespējams, pārskatīt un paplašināt 
konvenciju sarakstu; aicina Komisiju 
saistībā ar VPS, VPS+ un iniciatīvu 
"Viss, izņemot ieročus" īstenot centienus 
dzimumu līdztiesības veicināšanas jomā;

Or. en


