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Grozījums Nr. 1
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka Eiropas Savienībai un 
Amerikas Savienotajām Valstīm ir 
integrētākās ekonomiskās attiecības 
pasaulē, kas ir arī lielākās un dziļākās 
divpusējās tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības ar preču un pakalpojumu 
divpusēju tirdzniecību, kuru apjoms 
pārsniedz 1 triljonu EUR gadā; uzsver, ka 
ir svarīgi no jauna stiprināt 
transatlantiskās attiecības kā vēsturiskas 
sabiedrotās un tirdzniecības 
partnervalstis, lai veicinātu daudzpusību, 
atvērtu uz noteikumiem balstītu 
tirdzniecības sistēmu un rastu kopīgus 
risinājumus globālām problēmām, tostarp 
pasaules mēroga krīzei veselības jomā; 
uzsver, ka ES un ASV tirdzniecības 
attiecību uzlabošana dos labumu 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem abās 
Atlantijas okeāna pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a uzsver, ka Covid-19 krīze nav 
mazinājusi, bet gan pastiprinājusi 
vajadzību pēc ciešākas sadarbības starp 
ES un ASV, tostarp vakcīnu ražošanas un 
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izplatīšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai, ņemot vērā 
to, ka mūsu ekonomiskās attiecības ir 
saistītas arī ar mūsu drošības interesēm; 
tāpēc atzinīgi vērtē Joe Biden 
administrācijas pozitīvos signālus 
stiprināt divpusējās attiecības ar ES un 
aicina atjaunot sadarbību, kurai 
turpmākajos gados būtu jāsniedz ilgstoši 
un konkrēti rezultāti;
uzsver nepieciešamību noteikt vienotas 
darbības, kuru pamatā ir kopīgas intereses 
un vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu 
un iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka nepieciešams reformēt pasaules 
tirdzniecības sistēmu, lai tā uzlabotu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
pasaulē, un sadarboties jaunu noteikumu 
izstrādē — sevišķi attiecībā uz negodīgu 
tirdzniecības praksi —, jo negodīga 
konkurence smagi ietekmē mūsu 
uzņēmumus un darba ņēmējus; atzīmē, ka 
ASV tirdzniecības politikas programmas 
galvenās prioritātes ir "darba ņēmēji un 
darba algas" un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu un jo 
īpaši saskaņotu nostāju pret Krieviju un 
Ķīnu, kā arī kopējas iniciatīvas attiecībā 
uz pasaules sabiedrisko labumu 
noteikumiem; uzsver, ka šādas 
programmas prioritātēm vajadzētu būt 
"darba ņēmēji un darba algas", kā arī 
noturīgākas, ilgtspējīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes; atbalsta pieeju 
partnerībai, kuras vadībā ir ASV, galveno 
uzmanību pievēršot kopīgu interešu 
īstenošanai un zaļināšanas tirdzniecībai; 
tiecas uzlabot transatlantisko 
parlamentāro sadarbību minētajos 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu 

1. atkārtoti pauž atbalstu ES jaunajai 
tirdzniecības stratēģijai, kas izstrādāta, lai 
sasniegtu tās iekšpolitikas un ārpolitikas 
mērķus un veicinātu lielāku ilgtspējību 
saskaņā ar apņemšanos pilnībā īstenot 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, 
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un iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

tostarp izmantojot Eiropas Savienības 
transatlantisko programmu; nosaka 
tirdzniecības politiku kā svarīgu 
instrumentu ilgtspējīgai un iekļaujošai 
atveseļošanai no Covid-19 pandēmijas un 
mūsu ekonomiku zaļajām un digitālajām 
pārmaiņām un noturīgākas pasaules 
veidošanai; uzsver nepieciešamību noteikt 
vienotas darbības, kuru pamatā ir kopīgas 
intereses un vērtības; uzsver, ka šādas 
programmas prioritātēm vajadzētu būt 
"darba ņēmēji un darba algas" un 
noturīgākas un atbildīgākas piegādes 
ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt "darba ņēmēji un darba 
algas" un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes; šajā sakarā mudina abas 
puses izstrādāt līdzīgus instrumentus, lai 
aizliegtu piespiedu darbu un 
ekspluatējošus darba apstākļus, un 
sadarboties, lai tirdzniecības nolīgumos 
uzlabotu darba ņēmēju tiesību un vides 
standartu ievērošanu, tostarp balstoties uz 
otras puses pieredzi nolūkā efektīvāk 
īstenot šos noteikumus; mudina abas 
puses apvienot spēkus cilvēktiesību, vides 
un darba ņēmēju tiesību veicināšanā arī 
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daudzpusējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses, kopīgi 
starptautiski standarti un vērtības, lai 
veicinātu globāli ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomikas atveseļošanu; uzsver, ka šādas 
programmas prioritātēm vajadzētu būt 
"darba ņēmēji un darba algas", noturīgākas 
un atbildīgākas piegādes ķēdes, cīņa pret 
klimata pārmaiņām, droša digitālā 
savienojamība un pret konkurenci vērstas 
prakses apkarošana;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 

1. uzsver, ka ASV ir izšķirīgs 
tirdzniecības partneris, un nosaka 
tirdzniecības politiku kā stratēģisku 
ģeopolitisku instrumentu transatlantiskajai 
programmai; uzsver nepieciešamību 
noteikt vienotas darbības, kuru pamatā ir 
kopīgas intereses un vērtības, lai veicinātu 
globāli ilgtspējīgu un iekļaujošu 
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vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

ekonomikas atveseļošanu; uzsver, ka šādas 
programmas prioritātēm vajadzētu būt 
standartu noteikšana, "darba ņēmēji un 
darba algas" un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, kā arī kopīgi riski un draudi, lai 
veicinātu globāli ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomikas atveseļošanu; uzsver, ka šādas 
programmas prioritātēm vajadzētu būt 
"darba ņēmēji un darba algas" un 
noturīgākas un atbildīgākas piegādes 
ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 

1. nosaka tirdzniecības politiku kā 
stratēģisku ģeopolitisku instrumentu 
transatlantiskajai programmai; uzsver 
nepieciešamību noteikt vienotas darbības, 
kuru pamatā ir kopīgas intereses un 
vērtības, lai veicinātu globāli ilgtspējīgu un 
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iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt „darba ņēmēji un darba 
algas” un noturīgākas un atbildīgākas 
piegādes ķēdes;

iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu; 
uzsver, ka šādas programmas prioritātēm 
vajadzētu būt "darba ņēmēji un darba 
algas" un noturīgākas, īsākas un 
atbildīgākas piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver nepieciešamību parādīt 
iedzīvotājiem dzīves demokrātijā 
priekšrocības — jo īpaši tiem, kurus 
globalizācija atstājusi novārtā; šajā 
sakarā aicina ES un ASV sadarboties un 
saskaņot savas stratēģijas, lai radītu 
ieguldījumu sinerģiju, sevišķi nolūkā 
panākt savu ekonomiku ilgtspējīgu un 
iekļaujošu digitālu un zaļu pāreju;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

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

Atzinuma projekts Grozījums

1) atzīmē, ka ES un ASV kopīgās 
problēmas pēc sava rakstura arvien 
mazāk ir militāras un ir saistītas ar mūsu 
ekonomisko partnerību; aicina paplašināt 
likumdošanas dialogu starp Eiropas 
Parlamentu un ASV Kongresu, izmantojot 
sadarbību starp komitejām un 
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Transatlantisko likumdevēju dialogu; 
ierosina izveidot Transatlantisku 
asambleju — konsultatīvu forumu, kurā 
ASV Kongresa un Eiropas Parlamenta 
deputāti dalītos likumdošanas iniciatīvās 
un apspriestu sadarbības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka nesenā administrācijas 
nomaiņa Amerikas Savienotajās Valstīs 
tomēr nedrīkst palēnināt Eiropas 
Savienības centienus nostiprināt tās 
digitālo suverenitāti, stratēģisko 
autonomiju un komerciālās un 
rūpnieciskās izvēles patstāvību;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka līdzsvarots un abpusēji 
izdevīgs divpusējās tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgums labvēlīgi ietekmētu 
transatlantiskās attiecības, kas lielā mērā 
pārsniegtu komerciālos un ekonomiskos 
aspektus;

Or. es
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Grozījums Nr. 15
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka ES un ASV 
ekonomikas kopā veido aptuveni pusi no 
visas pasaules IKP un gandrīz trešdaļu no 
pasaules tirdzniecības plūsmām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu tam, lai 
Ngozi Okonjo-Iweala kļūtu par jauno 
PTO ģenerāldirektori, un aicina Komisiju 
un Joe Biden administrāciju reaģēt uz 
viņas svarīgajām reformu iniciatīvām, jo 
īpaši attiecībā uz veselību; augstu vērtē 
ASV atgriešanos Parīzes nolīgumā un 
apņemšanos panākt, ka klimata pārmaiņu 
radīto reālo draudu risināšana ir būtiski 
svarīga ASV ekonomiskās diplomātijas un 
tirdzniecības sarunās; uzskata, ka PTO 
tarifa kvotas nolīgums ir taisnīgs rezultāts, 
un pauž cerību, ka Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšana rada 
iespēju beidzot atrisināt šo konfliktu, un 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
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Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

2. atzinīgi vērtē ASV atgriešanos 
Parīzes nolīgumā; tāpat atzinīgi vērtē PTO 
TRQ nolīguma ātro noslēgšanu, kas bija 
pirmais nolīgums ar ASV jaunajā Joe 
Biden administrācijā un apliecina šīs 
jaunās administrācijas vēlmi PTO 
ietvaros panākt vienošanos ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu; 
uzskata, ka šie pasākumi palīdzēs veidot 
pozitīvākas un ciešākas transatlantiskās 
tirdzniecības attiecības; aicina apsvērt 
iespēju uzsākt sarunas par jaunu brīvās 
tirdzniecības nolīgumu starp ES un ASV;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu, Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu, 
paziņojumu par diskusiju sākšanu, lai 
risinātu jautājumu par tērauda un 
alumīnija jaudas pārpalikumu pasaulē, kā 
arī ASV vēlmi iesaistīties diskusijās par 
iespējamu TRIPS atbrīvojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu, Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu un 
diskusiju sākšanai, lai risinātu jautājumu 
par tērauda un alumīnija jaudas 
pārpalikumu pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 2. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 



PE693.626v02-00 14/58 AM\1232756LV.docx

LV

jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu;

jaunajam PTO ģenerāldirektoram, ASV 
atgriešanos Parīzes nolīgumā, PTO tarifa 
kvotas nolīgumu un Airbus un Boeing 
uzņēmumu tarifu pagaidu apturēšanu, 
gaidot, līdz būs rasts pastāvīgs risinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Airbus un Boeing 
tarifu atcelšanu uz četriem mēnešiem kā 
pozitīvu soli, lai rastu ilgstošu risinājumu 
papildu tarifu atcelšanai un ierosinātu 
jaunus noteikumus par subsīdijām 
attiecībā uz civilajiem gaisa kuģiem; 
atzīmē, ka Airbus un Boeing tarifu 
atcelšana beigsies jūlijā, un mudina šos 
tarifus atcelt vispār;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a iesaka savstarpēji atzīt, ka valsts 
atbalsts Boeing un Airbus ir bijis 
stratēģisks un būtiski svarīgs šīs nozares 
attīstībai gan ASV, gan ES; aicina 
palielināt ieguldījumus un sadarbību 
nozarē, lai krasi samazinātu CO2 emisijas 
gaisa transportā;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ASV kompensācijas 
tarifi no 2019. gada oktobra pēc 
sprieduma lietā "Airbus" ir nesamērīgi 
negatīvi ietekmējuši ES lauksaimniecības 
pārtikas produktus; mudina Komisiju 
strādāt, lai panāktu pastāvīgu risinājumu, 
kas nodrošinātu tarifu pastāvīgu 
atcelšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir jāstrādā kopīgi, lai 
pilnībā atveseļotu PTO Apelācijas 
institūciju, un prasa pašreizējās ASV 
administrācijas konkrētu apņemšanos 
iecelt tiesnesi un atjaunot iestādes 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa koordinēt centienus, lai 
ANO 2021. gada samitos par klimata 
pārmaiņām (COP 26) un bioloģisko 
daudzveidību panāktu vērienīgu saistību 
uzņemšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzīmē Komisijas centienus apturēt 
tarifu paaugstināšanu pret ASV importu 
saistībā ar strīdu par alumīniju un 
tēraudu; mudina ASV atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam 
un uzsver, ka jārisina problēmas, kas 
saistītas ar tērauda un alumīnija jaudas 
pārpalikumu no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
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pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas, kopīgi vienojoties par 
jauniem pasākumiem pārmērīgas jaudas 
risināšanai; mudina nekavējoties atcelt 
232. sadaļā noteiktos tarifus tēraudam un 
alumīnijam; aicina rast ātru un ilgstošu 
risinājumu attiecībā uz subsīdijām gaisa 
kuģiem; kliedē bažas par datu nosūtīšanas 
drošību, izmantojot ES un ASV nolīgumu 
par privātuma vairogu; prasa pastiprināt 
divpusēju sadarbību Covid-19 vakcīnu 
ražošanā un izplatīšanā; šajā sakarā 
atbalsta kopīgu darbu, lai panāktu 
efektīvu TRIPS atcelšanu, kas apliecinātu 
globālo līderību pašreizējās pandēmijas 
likvidēšanā un nodrošinātu izejvielu 
tirdzniecības plūsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem; 
norāda, ka ASV nav eksportējusi nevienu 
Covid vakcīnas devu līdz 2021. gada 
maijam, savukārt Eiropas Savienība 
turpināja nodrošināt devas, tiklīdz 
Eiropas Zāļu aģentūra bija vakcīnu 
apstiprinājusi; mudina gan Eiropas 
Komisiju, gan ASV rast kopīgu pamatu 
starp šīm divām "repatriācijas" 
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stratēģijām, proti, "atjaunot uzlabojot" 
un atvērto stratēģisko autonomiju, lai 
nepārtrauktu pašreizējās piegādes ķēdes 
starp diviem lielākajiem pasaules 
vienotajiem tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem; 
aicina apturēt paziņotos tirdzniecības 
pretpasākumus tādās ekonomikas nozarēs 
kā apavi dalībvalstīs, kas ieviesušas 
digitālo pakalpojumu nodokli (DPN), 
kamēr notiek sarunas ESAO satvarā; 
sagaida, ka abas puses kliedēs ES bažas 
attiecībā uz ASV normatīvo aktu "Buy 
American Act" un Džonsa likumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
kliedēt draudus par papildu pasākumiem 
attiecībā uz digitālo pakalpojumu 
nodokļiem un turpmāk atturēties no šādu 
pasākumu pieņemšanas, koncentrējoties uz 
to, kas mūs vieno; mudina atcelt 
232. sadaļā noteiktos tarifus tēraudam un 
alumīnijam; aicina rast ātru un ilgstošu 
risinājumu attiecībā uz subsīdijām gaisa 
kuģiem; mudina abas puses izmantot ES 
un ASV samitu kā atspēriena punktu, lai 
turpinātu labot mūsu tirdzniecības 
attiecības un apspriestu neizmantotās 
jomas lielākai sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus, jo Eiropas uzņēmumus 
nevar uzskatīt valsts drošības 
apdraudējumu; aicina rast ātru un ilgstošu 
risinājumu attiecībā uz subsīdijām gaisa 
kuģiem; un aicina izmantot ES un ASV 
samitu jūnijā, lai tiektos panākt progresu 
un, iespējams, atrisinātu šos jautājumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; atkārtoti uzsver ES mērķi atcelt 
rūpniecības preču tarifus starp ES un 
ASV; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem; 
aicina pagarināt pašreizējo represiju 
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tarifu apturēšanu, ja līdz 2021. gada 
11. jūlija termiņam netiks panākta 
vienošanās attiecībā uz subsīdijām gaisa 
kuģiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 
attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem;

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses pārcelt uz agrāku laiku 
divpusēju strīdu atrisināšanu 2021. gadā; 
mudina ASV atcelt vienpusēji pieņemtos 
tirdzniecības pasākumus un turpmāk 
atturēties no šādu pasākumu pieņemšanas; 
mudina nekavējoties atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina atcelt 232. sadaļā 
noteiktos tarifus tēraudam un alumīnijam; 
aicina rast ātru un ilgstošu risinājumu 

3. vienlaikus atzīst, ka dažās jomās 
joprojām atšķiras intereses; šajā sakarībā 
mudina abas puses atrisināt divpusējus 
strīdus; mudina ASV atcelt vienpusēji 
pieņemtos tirdzniecības pasākumus un 
turpmāk atturēties no šādu pasākumu 
pieņemšanas; mudina prioritārā kārtā 
atcelt 232. sadaļā noteiktos tarifus 
tēraudam un alumīnijam; aicina rast ātru un 
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attiecībā uz subsīdijām gaisa kuģiem; ilgstošu risinājumu attiecībā uz subsīdijām 
gaisa kuģiem;

Or. el

Grozījums Nr. 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka ASV administrācijas 
priekšlikums par Covid vakcīnu patentu 
atcelšanu ir veicinājis ES reakciju šajā 
jautājumā; mudina Komisiju un ASV 
samazināt Covid vakcīnu eksporta 
ierobežojumus līdz minimumam; atzīst, ka 
nepietiek ar atteikšanos no intelektuālā 
īpašuma tiesībām, lai cīnītos pret Covid 
pandēmiju visā pasaulē; uzskata, ka 
Covid vakcīnu ražotājiem un 
izstrādātājiem, no kuriem daži ir 
Amerikas uzņēmumi, ir jādod konkrēti 
solījumi palielināt piegādes mazāk 
aizsargātām jaunattīstības valstīm par 
ražošanas izmaksām; atzīmē, ka pastāv 
PTO noteikumi, kas ļauj valstīm piešķirt 
licences ražotājiem pat bez patenta 
īpašnieka piekrišanas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ASV valdība ir 
izvēlējusies saglabāt "Buy American Act”, 
un aicina Eiropas Savienību no savas 
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puses atbalstīt un apvienot ES 
tehnoloģisko kompetenci, produkcijas 
kvalitāti, rūpniecību un lauksaimniecību, 
nodrošināt, ka tirdzniecības jomā tiek 
pieņemts tiesiskais regulējums, kas 
veicina patiesu savstarpīgumu publiskajā 
iepirkumā, un ieviest tādas tiesību 
normas, kas ļauj līgumslēdzējām 
iestādēm, pamatojoties uz aktu "Pērc 
Eiropas preci", skaidrāk noteikt prioritāti 
Eiropas Savienības interesēm un 
stratēģiskajai autonomijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž bažas par Amerikas 
Savienoto Valstu tirdzniecības pārstāvja 
sarakstu ar sākotnējiem pretpasākumiem 
saistībā ar 301 izmeklēšanu par dažādiem 
ES digitālo pakalpojumu nodokļiem, kas 
ietver īpaši jutīgas ražošanas nozares, 
piemēram, apavu un ādas rūpniecības 
nozares, kuras potenciāli varētu tikt 
izslēgtas no ASV tirgus, ja tiktu pieņemti 
papildu tarifi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b mudina Komisiju un dalībvalstis 
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iespējami drīzāk paātrināt un pabeigt 
sarunas saistībā ar ESAO priekšlikumu 
par digitālo nodokļu sistēmu un likt lietā 
visus vajadzīgos līdzekļus, lai izvairītos no 
turpmākiem ekonomiskiem zaudējumiem 
ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU —sevišķi 
saistībā ar Covid-19 atveseļošanas 
stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka, ņemot vērā ES 
ekskluzīvo kompetenci kopējās 
tirdzniecības politikas jomā un ASV 
represiju draudus attiecībā uz digitālo 
nodokļu tiesību aktiem, ir vēlama kopēja 
ES pieeja, nevis atsevišķa pieeja valstu 
līmenī, jo īpaši, lai izvairītos no 
turpmākas transatlantiskās tarifu 
savstarpējās eskalācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 

svītrots
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Ministru konferencē (MC12); mudina 
abas puses ievērot daudzpusējos 
nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp tās trīs 
pamatfunkciju reformu, kas ietver 
Apelācijas institūcijas pārveidi un 
atjaunošanu, kā arī uzraudzības un 
apspriešanās funkciju pastiprināšanu, 
cita starpā nodrošinot, ka var iekļaut 
atvērtus daudzpusējos nolīgumus; mudina 
abas puses sadarboties, reglamentējot 
veselības produktu tirdzniecību, nosakot 
vērienīgu vides programmu un cita starpā 
atsākot sarunas par Vides preču 
nolīgumu; sagaida, ka abas puses 
vienosies par konkrētiem rezultātiem 12. 
PTO Ministru konferencē (MC12), 
ieskaitot nolīgumu par zivsaimniecību, 
deklarāciju par tirdzniecību un veselību, 
darba programmu strīdu izšķiršanas 
sistēmas reformai, darba programmu par 
rūpniecības nozares subsīdijām un valstij 
piederošiem uzņēmumiem, kā arī 
ievērojamu progresu sarunās par e-
komerciju; mudina abas puses atjaunināt 
PTO noteikumus par valstij piederošiem 
uzņēmumiem, rūpniecības nozares 
subsīdijām un jaudas pārpalikumu, kā arī 
tehnoloģiju nodošanu, lai efektīvi risinātu 
Ķīnas radītās problēmas: šajā sakarā 
atbalsta arī trīspusējās iniciatīvas 
paplašināšanu ar Japānu; sagaida, ka 
abas puses ievēros daudzpusējos 
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nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina 
abas puses ievērot daudzpusējos 
nolīgumus;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp iespējami drīzāk 
atjaunot Apelācijas institūciju, regulēt 
veselības produktu tirdzniecību, vienoties 
par TRIPS atbrīvojumu attiecībā uz 
Covid-19 profilaksi, iegrožošanu un 
ārstēšanu kā daļu no visaptverošas 
daudzpusējas sistēmas, lai nodrošinātu 
taisnīgu un globālu piekļuvi būtiskajiem 
medicīniskajiem produktiem, risinot 
pašreizējo un turpmākās pandēmijas, 
noteikt vērienīgu vides programmu, 
izstrādājot kopīgus priekšlikumus, 
inter alia, par vides precēm, disciplīnām 
attiecībā uz subsīdijām un fosilo 
kurināmo subsīdiju pakāpenisku 
izskaušanu, un vienoties par konkrētiem 
rezultātiem MC12; mudina abas puses 
ievērot daudzpusējos nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. atzinīgi vērtē ASV atbalstu 
jaunajai PTO ģenerāldirektorei Ngozi 
Okonjo-Iweala; aicina pastiprināt 
sadarbību PTO reformas norisēs, lai 
panāktu PTO gatavību zaļajām un 
digitālajām pārejām un steidzamā kārtā 
risinātu PTO Apelācijas institūcijas 
paralīzes jautājumu; aicina regulēt 
tirdzniecību ar veselības produktiem, 
izstrādāt noteikumus digitālajai 
tirdzniecībai, noteikt vērienīgu vides 
programmu un vienoties par konkrētiem 
rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12); mudina abas puses veicināt 
daudzpusējos nolīgumus un uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu klimata un vides programmu, 
pabeigt sarunas par zivsaimniecību, 
panākt progresu sarunās par elektronisko 
komerciju un vienoties par konkrētiem 
rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12); mudina abas puses tiekties panākt 
daudzpusējos nolīgumus vai, ja tas nav 
iespējams, atvērtus plurilaterālus 
nolīgumus; aicina ASV atjaunot saistības 
attiecībā uz PTO Nolīgumu par valsts 
iepirkumu (GPA);

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. uzsver, ka PTO joprojām ir uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas stūrakmens; aicina 
pastiprināt sadarbību PTO reformas 
norisēs, tostarp atjaunot Apelācijas 
institūciju, reglamentēt veselības produktu 
tirdzniecību, noteikt vērienīgu vides 
programmu un vienoties par konkrētiem 
rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12); mudina abas puses ievērot 
daudzpusējos nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, atbalstīt PTO 
Tirdzniecības un veselības iniciatīvu un 
reglamentēt veselības produktu 
tirdzniecību, noteikt vērienīgu vides 
programmu un vienoties par konkrētiem 
rezultātiem 12. PTO Ministru konferencē 
(MC12); mudina abas puses ievērot 
daudzpusējos nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Geert Bourgeois
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides programmu un vienoties 
par konkrētiem rezultātiem 12. PTO 
Ministru konferencē (MC12); mudina abas 
puses ievērot daudzpusējos nolīgumus;

4. aicina pastiprināt sadarbību PTO 
reformas norisēs, tostarp atjaunot 
Apelācijas institūciju, reglamentēt 
veselības produktu tirdzniecību, noteikt 
vērienīgu vides un digitālo programmu un 
vienoties par konkrētiem rezultātiem 12. 
PTO Ministru konferencē (MC12); mudina 
abas puses ievērot daudzpusējos 
nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē prezidenta Joe Biden 
pausto atbalstu pagaidu starptautiskajam 
atbrīvojumam attiecībā uz Nolīgumu par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS) visiem ar 
koronavīrusu saistītiem medicīnas 
produktiem, tostarp vakcīnām un 
ārstēšanai; mudina partnerus sadarboties 
ar visām PTO dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka intelektuālā īpašuma 
tiesības, piemēram, patenti, dizainparaugi, 
autortiesības un neizpaužamās 
informācijas aizsardzība, nerada šķēršļus 
savlaicīgai piekļuvei cenas ziņā 
pieejamiem medicīniskiem produktiem, 
tostarp vakcīnām un medikamentiem, vai 
pētniecības, izstrādes, ražošanas un zāļu 
piegādes paplašināšanai, kas ir būtiska 
Covid-19 apkarošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Joe Biden 
administrācijas paziņojumu atbalstīt 
pagaidu TRIPS atcelšanu attiecībā uz 
Covid-19 vakcīnu patentu tiesībām un 
mudina ES pievienoties, lai iespējami 
drīzāk sāktu uz tekstu balstītas sarunas 
TRIPS padomes līmenī un panāktu MC12 
nolīgumu; uzsver, ka papildus 
atbrīvojumam no TRIPS ASV un ES ir 
steidzami jādara viss iespējamais, lai 
palielinātu un paātrinātu Covid-19 
vakcīnu pieejamību visā pasaulē, 
nodrošinātu vajadzīgo tehnoloģiju 
nodošanu un uzlabotu sagatavotību 
turpmākām pasaules mēroga ārkārtas 
situācijām veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē to, ka ASV 
Tirdzniecības pārstāve Katherine Tai 
uzņēmās iniciatīvu runāt ar Japānas 
ārlietu ministru Motegi Toshimitsu par 
pasaules mēroga centieniem darīt galu 
pandēmijai un palīdzēt ekonomikai 
atveseļoties un ka abi pārrunāja 
iespējamo atteikšanos no intelektuālā 
īpašuma tiesībām uz Covid-19 vakcīnām, 
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kā arī par nepieciešamību palielināt 
vakcīnu un izejvielu ražošanu un 
izplatīšanu visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina transatlantiskos partnerus 
atbalstīt un aktīvi veicināt ANO 
ģenerālsekretāra aicinājumu par 
vispārēju karadarbības pārtraukšanu, 
tostarp veicot efektīvus pasākumus pret 
nelikumīgu ieroču tirdzniecību un 
uzlabojot ieroču tirdzniecības, ieskaitot 
ASV un ES dalībvalstu ieroču eksporta, 
pārredzamību un pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. atzīmē ES un ASV dialoga par 
Ķīnu pirmās augsta līmeņa sanāksmes 
rezultātus, kurā abas puses atkārtoti 
uzsvēra, ka to attiecības ar Ķīnu ir 
daudzšķautņainas un ietver sadarbības, 
konkurences un sistēmiskas sāncensības 
elementus; aicina uz vienotu stratēģisku 
pieeju ar Ķīnu, izveidojot vienotu izpratni 
par to, kas ir negodīga tirdzniecības 
prakse, lai vienotos par pasākumiem tās 
izbeigšanai; iesaka pamatoties uz tekstu, 
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par kuru panākta vienošanās attiecībā uz 
I posma nolīgumu starp ASV un Ķīnu, un 
visaptverošā investīciju nolīguma starp 
ES un Ķīnu tekstu; atzīmē, ka ASV un ES 
pastāv rūpniecības nozares subsīdijas; 
uzsver, ka ir vajadzīgi milzīgi publiskie un 
privātie ieguldījumi veiksmīgā 
rūpniecības nozares zaļajā un digitālajā 
pārveidē; uzsver, ka valsts uzņēmumiem 
jāievēro noteikumi, darbojoties tirgus 
vidē; uzsver cilvēktiesību svarīgo nozīmi 
un to, ka uzņēmumiem ir obligāti jāievēro 
šīs tiesības; šajā sakarā norāda uz 
nepieciešamību pēc saistošiem pienācīgas 
rūpības tiesību aktiem un aicina ASV, 
ESAO dalībvalstis un Ķīnu pievienoties 
šai pieejai un atbalstīt to globālās vērtības 
un piegādes ķēdēs; atzinīgi vērtē tiešu 
sarunu starp vēstnieci Katherine Tai un 
vicepremjerministru Liu He, kuru laikā 
viņi apsprieda tirdzniecības attiecību starp 
ASV un Ķīnu svarīgo nozīmi, kā arī Joe 
Biden un Kamala Harris administrācijas 
uz darba ņēmējiem orientētās 
tirdzniecības politikas pamatprincipus un 
viņas veikto notiekošo ASV un Ķīnas 
tirdzniecības attiecību pārskatīšanu; 
aicina ES Komisiju turpināt augsta 
līmeņa tirdzniecības un ekonomikas 
dialogu ar Ķīnu un tiekties vienoties par 
9. sesijas datumu agrāk nekā vēlāk;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Samira Rafaela, Urmas Paet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, lai steidzamības kārtā 
pievērstos negodīgai tirdzniecības praksei, 
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jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

kas rada tirgus izkropļojumus un 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
neesību; aicina ES un ASV rast pieeju, lai 
vērstos pret rūpniecības nozares subsīdijām 
un valsts uzņēmumiem, tehnoloģiju 
piespiedu nodošanu, intelektuālā īpašuma 
zādzību, piespiedu kopuzņēmumiem, 
tirgus šķēršļiem un risinātu cilvēktiesību 
problēmas; mudina balstīties uz trīspusējo 
nolīgumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām ar ASV un Japānu, vienlaikus 
izstrādājot autonomu instrumentu pret 
negodīgām ārvalstu subsīdijām; aicina ES 
un ASV apmainīties ar informāciju par 
ārvalstu ieguldījumiem stratēģiskajās 
nozarēs, tostarp par iespējamu naidīgu 
pārņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu nesen izveidotajā ES un 
ASV dialogā par Ķīnu, pievēršoties 
negodīgas tirdzniecības prakses un jaudas 
pārpalikuma cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām un to sekām uz kritiskiem 
sektoriem, piemēram, tērauda un 
alumīnija ražošanu, valsts uzņēmumiem 
un cilvēktiesību problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem, 
tehnoloģiju piespiedu nodošanu un 
cilvēktiesību problēmām; norāda, ka šādus 
jautājumus nevar atrisināt vienpusēji vai 
divpusēji, un pieprasa izveidot līdzīgi 
domājošu partneru koalīciju starptautiskā 
līmenī PTO ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, risinot sadarbības 
jautājumus daudzpusējās sistēmās par 
kopīgām problēmām, piemēram, klimata 
pārmaiņām, kā arī pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem, risinot 
jautājumu par negodīgām rūpniecības 
nozares subsīdijām, jo īpaši attiecībā uz 
valsts uzņēmumiem, un šādā kopīgā 
stratēģijā ietverot cilvēktiesību ievērošanu 
arī starptautisku uzņēmumu darbībā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina, kad vien tas iespējams, uz 
vienotu stratēģisku pieeju attiecībā uz 
Ķīnu, pievēršoties negodīgas tirdzniecības 
prakses cēloņiem un risinot jautājumu par 
rūpniecības nozares subsīdijām, valsts 
uzņēmumiem un cilvēktiesību problēmām, 
iekļaujot diskusiju par ASV pirmā posma 
nolīgumu ar Ķīnu un ES visaptverošo 
investīciju nolīgumu starp ES un Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, lai PTO ietvaros 
noskaidrotu iespējas pievērsties negodīgas 
tirdzniecības praksei un risināt jautājumu 
par rūpniecības nozares subsīdijām, valsts 
uzņēmumiem un cilvēktiesību problēmām;

Or. el

Grozījums Nr. 61
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
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tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem, kā arī 
piespiedu darba un cilvēktiesību 
problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām; atzīmē, ka 
Komisija netieksies ratificēt visaptverošo 
investīciju nolīgumu starp ES un Ķīnu; 
uzsver, ka divpusējs nolīgums par 
ieguldījumiem starp Savienību un 
Taivānu būtu jāpieņem pirms pašreizējā 
likumdošanas termiņa beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām;

5. aicina uz vienotu stratēģisku pieeju 
attiecībā uz Ķīnu, pievēršoties negodīgas 
tirdzniecības prakses cēloņiem un risinot 
jautājumu par rūpniecības nozares 
subsīdijām, valsts uzņēmumiem un 
cilvēktiesību problēmām; atzinīgi vērtē ES 
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un ASV dialoga par Ķīnu uzsākšanu, lai 
sadarbotos tādās jomās kā savstarpīgums, 
multilaterālisms, ekonomiskās problēmas, 
cilvēktiesības, noturība, drošība un 
klimata pārmaiņas; aicina vēl vairāk 
pastiprināt ES un ASV koordināciju un 
sadarbību attiecībā uz Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

vērš uzmanību uz to, cik svarīga ir 
saskaņota nostāja ar ASV, lai cīnītos pret 
sistēmisku strukturālu un tirgu kropļojošu 
praksi, kas apdraud vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus pasaulē; šajā 
sakarā uzskata par atbilstošu ES, ASV un 
Japānas paveikto darbu nolūkā stiprināt 
spēkā esošos PTO noteikumus par 
rūpniecības nozares subsīdijām; mudina 
ES un ASV turpināt šo darbu un vadīt 
līdzīgi domājošu valstu koalīciju PTO ar 
mērķi vienoties par jauniem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pieņem zināšanai Joe Biden 
administrācijas ieguldījumu iniciatīvu 
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dimensiju, tostarp nesen pieņemto 
1,9 triljonus USD vērto koronavīrusa 
palīdzības paketi, un ierosināto 2 triljonus 
USD vērto infrastruktūras iniciatīvu, kas 
abas kopā federālajai valdībai piešķirtu 
lielāku lomu ASV ekonomikā nekā tai ir 
bijusi paaudzēm, veidojot 20 % no gada 
produkcijas; norāda, ka šim 
ieguldījumam būs potenciāli tirdzniecību 
kropļojoša ietekme, jo tas stimulēs ASV 
uzņēmumu starptautisko konkurētspēju 
un inovāciju potenciālu, un aicina ES un 
tās dalībvalstis atspoguļot šo ieguldījumu 
ofensīvu, lai izvairītos no tālākas 
atpalicības nākotnē drošu tehnoloģiju un 
infrastruktūras izstrādē, izmantošanā un 
tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka joprojām pastāv 
neizmantotas iespējas novērst ievērojamu 
birokrātiju un stiprināt transatlantisko 
ekonomisko partnerību; saistībā ar 
pašreizējām tehnoloģiskajām sacensībām 
uzsver, cik svarīga mūsu uzņēmumiem ir 
cieša transatlantiskā reglamentējošā 
telpa, jo īpaši attiecībā uz jaunām 
digitālajām, enerģētikas un ar klimatu 
saistītām tehnoloģijām; pauž pārliecību, 
ka mūsu ES un ASV uzņēmumiem ir 
potenciāls veikt svarīgus ieguldījumus, lai 
izstrādātu bezemisiju un klimatneitrālus 
produktus;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž stingru pārliecību, ka ES un 
ASV būtu jāstiprina transatlantiskā 
sadarbība attiecībā uz noteikumos balstītu 
multilaterālismu un ilgtspējīgu 
savienojamību, reaģējot uz Ķīnas 
iniciatīvu "Viena josla, viens ceļš"; cer uz 
turpmāku sadarbību, jo īpaši attiecībā uz 
augstas kvalitātes standartu ievērošanu 
savienojamības projektos un privātā 
sektora iesaistes veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jaunā Eiropas un 
Amerikas attiecību laikmetā ES un 
austrumu kaimiņvalstu, tostarp Ukrainas, 
interesēs ir koordinēt darbību ar ASV, 
apturot ASV aizsardzības tehnoloģiju 
eksportu uz Turciju;

Or. el

Grozījums Nr. 69
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

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

5.a aicina abas puses izmantot 
tirdzniecību kā līdzekli, lai cīnītos pret 
klimata pārmaiņām un panāktu 
augšupēju konverģenci; šajā sakarā 
mudina abas puses sadarboties oglekļa 
emisiju cenu jomā un jo īpaši koordinēt 
oglekļa emisiju ievedkorekcijas 
mehānisma izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b šajā sakarā aicina ar Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes starpniecību 
veidot spēcīgāku regulatīvo partnerību un 
mudina abas puses apmainīties ar labāko 
regulatīvo praksi; mudina ES un ASV 
turpināt sarunas par atbilstības 
novērtēšanu nolūkā novērst finansiāli 
apgrūtinošus beztarifu šķēršļus; uzsver, 
ka abām pusēm ir svarīgi saskaņot un 
vadīt līdzīgi domājošu partneru koalīciju, 
lai starptautiskās standartizācijas 
organizācijas vairāk izmantotu 
transatlantiskos standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

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

5.b atbalsta kopīgu pieeju Covid-19 
krīzes pārvarēšanai, palielinot vakcīnu 
pieejamību, arī cenas ziņā; šajā sakarā 
aicina abas puses atturēties no jebkādiem 
eksportu ierobežojošiem pasākumiem, 
palielināt ražošanas jaudu, nodrošināt 
piegādes ķēžu pareizu darbību un 
konstruktīvi iesaistīties iespējamā TRIPS 
atcelšanā; mudina abas puses palielināt 
regulatīvo sadarbību, lai atvieglotu zāļu 
būtisku pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina ES un ASV sadarboties un 
censties risināt vakcīnu trūkuma 
problēmu, lai nodrošinātu, ka vakcīnas 
tiek piegādātas visā pasaulē lielākajā 
skaitā un iespējami drīzāk; atgādina, ka 
pasaulē pastāv globāls vakcīnu deficīts; 
tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzību attiecībā 
uz vakcīnām, aicina ES un ASV 
sadarboties ar ražotājiem nolūkā 
palielināt vakcīnu un to sastāvdaļu 
ražošanas jaudu pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Gabriel Mato, 
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
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5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d atzīstot to, cik svarīgi ir aizsargāt 
Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības, lai 
saglabātu uzņēmumu spēju ieviest 
jauninājumus, tomēr uzskata, ka ir svarīgi 
pārbaudīt visas attiecīgās elastības 
iespējas TRIPS nolīgumā ar mērķi 
palielināt vakcīnu un vakcīnu 
komponentu globālo ražošanas jaudu; 
uzsver, ka risinājumu meklēšana 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā var būt 
tikai daļa no kopējās globālās reakcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. uzsver nepieciešamību stiprināt ES 
autonomos ekonomiskos pasākumus; 
atzinīgi vērtējot transatlantisko sadarbību 
attiecībā uz ieguldījumu pārbaudi, 
piespiedu darba produktu importa 
aizliegumu, sekmējot cilvēktiesību 
uzticamības pārbaudi un ar PTO 
nesavienojamu subsīdiju novēršanu, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem; 
prasa ASV nodrošināt, lai publiskā 
iepirkuma procedūras būtu pārredzamas, 
atklātas un paredzamas, pamatojoties uz 
vienlīdzīgas attieksmes principu;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Nicola Danti

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem; 
aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu 
par instrumentu, lai atturētu un 
neitralizētu trešo valstu piespiedu 
darbības nolūkā novērst trešo valstu 
sankciju un tiesību aktu nelikumīgu 
eksteritoriālu ietekmi nolūkā atbalstīt 
Eiropas uzņēmumus, pret kuriem tiek 
vērstas šīs sankcijas un kuri darbojas 
saskaņā ar starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus 
šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem un 
eksteritoriālām sankcijām, mudina ASV 
valdību atcelt embargo pret Kubu un vairs 
nestāties ceļā ES un Kubas Politiskā 
dialoga un sadarbības nolīguma (PDCA) 
īstenošanai; aicina Komisiju pievērsties 
nesen izveidoto ASV tirgus šķēršļu 
likvidēšanai attiecībā uz olīveļļu un citiem 
ES produktiem un tagad meklēt 
risinājumus, kas būtu spēkā pēc 
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2022. vēlēšanu gada;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem, 
tostarp publiskajā iepirkumā; aicina 
uzsākt dialogu par normatīvo aktu "Buy 
American" un risināt jautājumus par ES 
uzņēmumu piekļuvi tirgum publiskā 
iepirkuma jomā, kā arī uzlabot piekļuvi 
pakalpojumu tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem, 
kā arī rīkoties ne tikai modificētu 
pamatproduktu, bet arī to atvasinājumu 
importa jomā;
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Or. el

Grozījums Nr. 79
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, 
eksteritoriālām sankcijām un noteiktajiem 
tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju virzīt ES intereses un 
reaģēt uz ASV nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem; 
tomēr šajā sakarā uzsver Eiropas 
Parlamenta nepārprotamo nostāju, ka 
Nord Stream 2 projekts ir jāaptur;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un noteiktas 
kopīgas darbības, aicina Komisiju 
pārliecinoši virzīt ES intereses un tās 
stratēģisko autonomiju un noteikt to kā 
prioritāru, reaģējot uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Gabriel Mato

Ziņojuma projekts
6. punkts
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Ziņojuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, 
eksteritoriālām sankcijām un noteiktajiem 
tirgus šķēršļiem; 

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, sankciju 
mehānismu ekstrateritoriālo 
piemērošanu, kas ir pretrunā 
starptautiskajiem tiesību aktiem, un 
noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 82
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem; 
vēlas rast pienācīgu risinājumu 
gaidāmajā ES un ASV samitā jūlijā;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem;

6. sekmējot dialogu un kopīgu rīcību, 
aicina Komisiju pārliecinoši virzīt ES 
intereses un reaģēt uz ASV 
nepamatotajiem nodokļiem, eksteritoriālām 
sankcijām un noteiktajiem tirgus šķēršļiem; 
mudina ASV atcelt ierobežojumus Covid 
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vakcīnu un vakcīnu sastāvdaļu 
eksportam;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Arnaud Danjean, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot koordinētu pieeju 
attiecībā uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību, 
uzlabojot Eiropas Savienības un ASV 
parlamentāro palātu tiešu sadarbību, 
balstoties uz Transatlantiskajā 
likumdevēju dialogā gūto pieredzi un 
cenšoties panākt koordinētu pieeju 
attiecībā uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un 
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digitālajiem un globālajiem nodokļiem, un 
aicina Amerikas Savienotās Valstis un 
Eiropas Savienību strādāt pie efektīviem 
starptautiskiem pasākumiem, lai 
pārveidotu nodokļu taisnīgumu un 
nodrošinātu valsts iestādes ar līdzekļiem, 
kas ļautu īstenot tālejošus atveseļošanas 
un ieguldījumu plānus, nosakot globālu 
minimālo spēkā esošu uzņēmumu 
ienākuma nodokli; aicina partnerus 
ciešāk sadarboties, lai izbeigtu globālo 
uzņēmumu peļņas novirzīšanas un 
nodokļu apiešanas praksi un apkarotu 
korupciju;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses iesaistīties 
mērķtiecīgā dialogā un rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās, piemēram, par tirdzniecību un 
tehnoloģijām, kā arī atbilstības 
novērtējumiem, kas jo īpaši dos labumu 
MVU; aicina veidot spēcīgāku regulatīvo, 
zaļo un digitālo partnerību ar Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes starpniecību un 
koordinētu pieeju, plašāk nosakot 
starptautiskus standartus attiecībā uz 
kritiski svarīgām un jaunām tehnoloģijām, 
piemēram, mākslīgo intelektu un digitālo 
tirdzniecību; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par Transatlantisko 
mākslīgā intelekta nolīgumu, lai noteiktu 
šādus standartus un izstrādātu ētiskas 
pamatnostādnes un rastu kopīgus 
pamatus oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismam, kā arī digitālajiem un 
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globālajiem nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām un 
starptautisku standartizāciju, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu, kā arī 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem; jo 
īpaši atzinīgi vērtē nesenos ASV 
administrācijas priekšlikumus par 
pasaules mēroga uzņēmumu ienākuma 
nodokļa nolīgumu — sevišķi par 
minimālo nodokli uzņēmumu peļņai; 
prasa ES atbalstīt augsta līmeņa mērķi 
attiecībā uz minimālo nodokļu likmi, ko 
sākotnēji ierosināja Joe Biden 
administrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
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vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

vienošanās; uzsver Eiropas atkarību no 
Amerikas infrastruktūras un tehnoloģiju 
pakalpojumiem un aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, ilgtspējīgu un digitālo 
partnerību ar Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes starpniecību un koordinētu pieeju 
attiecībā uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, 
regulatīvo sistēmu lieliem tehnoloģiju 
uzņēmumiem, kā arī digitālajiem un 
globālajiem nodokļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina izstrādāt kopīgus 
standartus un uz nākotni vērstu 
stratēģisku dialogu, kura mērķis ir veidot 
spēcīgāku regulatīvo, zaļo un digitālo 
partnerību ar Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes starpniecību; šajā sakarā uzsver, 
ka ir jārod koordinēta pieeja attiecībā uz 
kritiski svarīgām un jaunām tehnoloģijām, 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās, atsākot augsta līmeņa 
stratēģisko dialogu; aicina veidot 
spēcīgāku regulatīvo, zaļo un digitālo 
partnerību ar Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes starpniecību; prasa īstenot 
koordinētu pieeju attiecībā uz kritiski 
svarīgām tehnoloģijām, kā arī digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un 
digitālajiem un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām un 
kopīgi izskatot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu bez protekcionisma.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
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vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

vienošanās, pamatojoties uz ES un ASV 
kopīgo 2018. gada 25. jūlija paziņojumu; 
aicina veidot spēcīgāku regulatīvo, zaļo un 
digitālo partnerību ar Tirdzniecības un 
tehnoloģiju padomes starpniecību, un 
panākt vienošanos par atbilstības 
novērtējumu un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

7. mudina abas puses rast satvaru 
kopīgai rīcībai un meklēt selektīvas 
vienošanās; aicina izstrādāt kopīgu 
stratēģiju attiecībā uz Āfriku, lai palīdzētu 
stiprināt tirdzniecību, ekonomisko 
attīstību un cilvēktiesību un tiesiskuma 
aizsardzību; aicina veidot spēcīgāku 
regulatīvo, zaļo un digitālo partnerību ar 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
starpniecību un koordinētu pieeju attiecībā 
uz kritiski svarīgām tehnoloģijām, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un digitālajiem 
un globālajiem nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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7.a atgādina Komisijas apņemšanos 
nodrošināt lielāku pārredzamību sarunās 
par tirdzniecību, kas izriet no TTIP 
sarunās gūtās pieredzes; mudina 
Komisiju īstenot saistības tirdzniecības 
pārredzamības politikā attiecībā uz 
jebkuru jaunu sadarbību ar Amerikas 
Savienotajām Valstīm; prasa publicēt 
visus priekšlikumus, kas nosūtīti 
Amerikas Savienotajām Valstīm, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju uzticēšanos, un 
uzsver, ka ir jādara pieejama arī dažādu 
regulatīvo dialogu sanāksmju darba 
kārtība, protokoli un dalībnieku saraksts; 
aicina Eiropas Parlamentu cieši iesaistīt 
šajā procesā un stiprināt Transatlantisko 
likumdevēju dialogu; aicina ES un ASV 
transatlantisko attiecību turpmākajā 
attīstībā labāk iesaistīt pilsonisko 
sabiedrību un uzskata, ka šim nolūkam 
jāizveido regulārs transatlantiskās 
pilsoniskās sabiedrības dialogs;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Komisiju veicināt 
pārredzamību attiecībā uz turpmāko 
sadarbību ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm; norāda, ka ir jāpublicē visi 
Amerikas Savienotajām Valstīm nosūtītie 
priekšlikumi; uzskata, ka jāpublisko arī 
dažādu reglamentējošo dialogu 
sanāksmju darba kārtība, protokoli un 
dalībnieku saraksti; šajā sakarībā aicina 
aktīvi iesaistīt Eiropas Parlamentu un 
pastiprināt Transatlantisko likumdevēju 
dialogu;
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina turpināt un uzlabot 
transatlantisko parlamentāro dimensiju 
tirdzniecības jomā, tostarp saistībā ar 
Transatlantisko likumdevēju dialogu; 
konkrētāk aicina Transatlantiskā 
likumdevēju dialoga ietvaros izveidot 
Tirdzniecības un tehnoloģiju 
apakškomiteju, lai papildinātu 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
izpildvaru un veiktu tās demokrātisku 
kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Urmas Paet

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina stiprināt ES un ASV 
sadarbību Arktikā, ņemot vērā jaunu 
navigācijas ceļu atvēršanu un iespējamo 
dabas resursu pieejamību klimata 
pārmaiņu dēļ, kā arī citu valstu, 
piemēram, Ķīnas, pieaugošo ekonomisko 
ieinteresētību Arktikā; aicina Komisiju arī 
pievērsties šīm iespējām un problēmām 
gaidāmajā Arktikas stratēģijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka spēcīgāki partneri 
sekmē spēcīgākas alianses; atzinīgi vērtē 
abu pušu centienus padarīt savas piegādes 
ķēdes noturīgākas, jo īpaši attiecībā uz 
kritiski svarīgām izejvielām; mudina abas 
puses uzskatīt otru par izvēles partneri;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina ES un ASV puses stiprināt 
sadarbību zāļu regulējuma jomā, lai 
pacientiem būtu vieglāka un ātrāka 
piekļuve svarīgām zālēm abos tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver pašreizējās problēmas, ar 
kurām saskaras Eiropas un ASV 
rūpniecības nozare, un uzsver, ka ir 
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nepieciešami vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visā pasaulē, lai nodrošinātu 
godīgu konkurenci globālajā tirgū; aicina 
aizsargāt galvenās nozares pret negodīgu 
konkurenci, ko rada valstij piederoši vai 
valsts subsidēti ieguldītāji un konkurenti 
no trešām valstīm, uz kuriem attiecas 
mazāk stingri klimata un vides noteikumi 
ar ievērojamām zemākām darbaspēka 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b mudina Komisiju kā vispārēju 
praksi būt pārredzamai sadarbībā ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm, cita 
starpā publicējot visus priekšlikumus, kas 
tiek nosūtīti Amerikas Savienotajām 
Valstīm, kā arī garantējot Eiropas 
Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanos šo priekšlikumu izstrādē, lai 
vairotu patērētāju un pilsoņu uzticību;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b apzinās tirdzniecības ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību; tādēļ aicina 
abus ietekmīgākos starptautiskās 
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tirdzniecības partnerus aktīvi strādāt, lai 
panāktu vērienīgus rezultātus 
CBDCOP15, kas notiks Kuņminā 
2021. gada oktobrī;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina palielināt pārredzamību un 
uzlabot patērētāju informētību par 
lauksaimniecības pārtikas produktiem 
gan ES, gan ASV tirgos; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš jauniem 
tehnoloģiskās un digitālās inovācijas 
rīkiem, kas var sniegt ieguldījumu 
piegādes ķēdes izsekojamībā un cīņā pret 
viltotiem pārtikas produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzsver, ka dažas lielas — 
galvenokārt ASV un ES — starptautiskās 
grupas kontrolē ne tikai audzēšanai un 
lauksaimniecībai nepieciešamo tehnisko 
līdzekļu, tostarp sēklu, tirgu, bet arī 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
iegādi un tirdzniecību. Šī koncentrācija 
apdraud bioloģisko daudzveidību, 
teritoriālās identitātes aizsardzību un 
patērētāju izvēles brīvību, kā arī pārtikas 
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suverenitāti;

Or. en


