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Grozījums Nr. 594
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; uzsver, ka ievērojami 
jāpalielina izdevumi pētniecībai, izstrādei 
un inovācijai, kas ir galvenais elements, 
lai panāktu abpusēju pārkārtošanos, 
uzlabotu stratēģisko vadību un 
autonomiju, kā arī palielinātu ilgtermiņa 
konkurētspēju; aicina dalībvalstis atbalstīt 
apņemšanos pētniecības un izstrādes jomā 
sasniegt 3 % no IKP; uzskata — lai 
sasniegtu vērienīgos mērķus, ir jāpalielina 
finansējums programmai "Apvārsnis 
Eiropa", kā arī digitālās Eiropas 
programmām un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas (digitālajam un enerģētikas) 
instrumentam; atzīst Eiropas Inovāciju 
padomes (EIC) un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) efektīvu 
atbalstu un aicina stiprināt to misijas; 
aicina veidot publiskā un privātā sektora 
sadarbību, lai veicinātu pētniecības centru 
un universitāšu zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu rūpniecības procesam, 
izmantojot rūpniecisko ekosistēmu 
shēmu; aicina Komisiju palielināt budžetu 
Savienības rūpniecības pārveides pamatā 
esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa" un 
Digitālā Eiropa (DEP), un sekmēt 
reģionālo, valsts, Eiropas un privāto 
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finansējuma avotu sinerģijas, izmantojot 
visu Savienības programmu sinerģijas; 
aicina Komisiju par prioritāti izvirzīt visus 
dekarbonizētos un atjaunojamos 
rūpnieciskos procesus; atzīst, cik svarīga 
ir intelektuālā īpašuma aizsardzība, lai 
stimulētu investīcijas pētniecībā un 
izstrādē, kas vajadzīgi ES rūpniecības 
nepārtrauktai līdzdalībai svarīgu 5G un 
6G pamattehnoloģiju izstrādē, kuras 
nepieciešamas ES 2025. gadam izvirzīto 
savienojamības mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 595
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāveido jauni 
tirgi; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka 
Savienība pētniecībā un izstrādē investē 
mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem trūkst pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju ievērojami 
palielināt budžetu un nodrošināt, ka 
līdzekļi, kas ir pamatā Savienības 
rūpniecības pārveidei, ir klimata ziņā 
droši; atkārti pauž savu nostāju, aicinot 
piešķirt budžetu pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa" vismaz 120 miljardu 
EUR apmērā, un sekmēt reģionālo, valsts, 
Eiropas un privāto finansējuma avotu 
sinerģijas, izmantojot visu Savienības 
programmu sinerģijas; atbalsta Eiropas 
partnerību izveidi programmas 
"Apvārsnis Eiropa" ietvaros, lai 
piesaistītu privātā sektora investīcijas un 
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atbalstītu atveseļošanos un ekoloģisku un 
digitālu pārkārtošanos, tomēr aicina 
Komisiju nodrošināt, lai šīs partnerības 
būtu pārredzamas un iekļaujošas visā to 
īstenošanas gaitā, jo īpaši attiecībā uz to 
stratēģisko pētniecības programmu un 
gada darba programmām, izslēgtu 
jebkādu interešu konfliktu un uzņēmumu 
pārņemšanu, un tām ir patiesa pievienotā 
vērtība sabiedrībai; aicina MVU 
ievērojamu daļu programmas "Apvārsnis 
Eiropa" ietvaros pieejamo līdzekļu 
īstenot, izmantojot EIC, kā arī 
programmas sadarbības daļas;

Or. en

Grozījums Nr. 596
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; atgādina, ka 
inovācija ir stratēģisku rūpniecības 
ekosistēmu konkurētspējas dzinējspēks, 
un tas būtu jāpārveido par pastiprinātu 
atbalstu inovācijai un uzņēmējdarbībai 
visos inovācijas cikla posmos, īpašu 
uzmanību pievēršot sākumposmam un 
ienākšanai tirgū, kad kapitāla pieejamībai 
ir izšķiroša nozīme, lai panāktu veiksmīgu 
izvietošanu; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka 
Savienība pētniecībā un izstrādē investē 
mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
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sinerģijas; inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla un ir birokrātija; aicina 
Komisiju uzlabot stimulus un palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa" un 
"Digitālā Eiropa", un sekmēt reģionālo, 
valsts, Eiropas un privāto finansējuma 
avotu sinerģijas, izmantojot visu 
Savienības programmu sinerģijas; uzsver, 
ka vairāk jākoncentrējas uz kohēzijas 
politikas pētniecību un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām nepieciešami būtiski 
pētniecības un izstrādes centieni un jaunas 
zināšanas un inovācija ir jāintegrē esošajos 
tirgos un jāizmanto jaunu tirgu radīšanā; 
šajā sakarībā pauž nožēlu, ka Savienība 
pētniecībā un izstrādē investē mazāku IKP 
procentuālo daļu nekā globālie konkurenti 
un ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
ievērojami trūkst inovācijas spējas, jo tiem 
nav pietiekama riska kapitāla; aicina 
Komisiju palielināt budžetu Savienības 
rūpniecības pārveides pamatā esošajām 
programmām, jo īpaši pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa" līdz pat 120 miljardu 
EUR apmērā, un sekmēt reģionālo, valsts, 
Eiropas un privāto finansējuma avotu 
sinerģijas, izmantojot visu Savienības 
programmu sinerģijas; turklāt mudina 
Komisiju pamatprogrammā "Apvārsnis 
Eiropa" izveidot misiju, kas paredzēta 
rūpniecības dekarbonizācijai, un 
nodrošināt, ka, neraugoties uz 
ekonomikas lejupslīdi, ko izraisījusi 
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Covid-19 krīze, inovācijas fondam tiks 
piešķirti nepieciešamie finanšu līdzekļi, 
lai palīdzētu rūpniecībai ieviest inovācijas 
zemu emisiju tehnoloģijās un produktos;

Or. en

Grozījums Nr. 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa", un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas; atzīst, cik svarīga ir 
intelektuālā īpašuma aizsardzība, lai 
stimulētu investīcijas pētniecībā un 
izstrādē, kas vajadzīgi ES rūpniecības 
nepārtrauktai līdzdalībai svarīgu 5G un 
6G pamattehnoloģiju izstrādē, kuras 
nepieciešamas ES 2025. gadam izvirzīto 
savienojamības mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu un izvirzīt vides ilgtspējības 
atbilstības nosacījumus Savienības 
rūpniecības pārveides pamatā esošajām 
programmām, tostarp pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa", noteikt par prioritāti 
pētniecību un izstrādi revolucionāros 
projektos vai tehnoloģijās, kas spēj virzīt 
pārveidojošas izmaiņas saskaņā ar 
Eiropas zaļā kursa mērķiem; un sekmēt 
reģionālo, valsts, Eiropas un privāto 
finansējuma avotu sinerģijas, izmantojot 
visu Savienības programmu sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 600
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
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riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa" un 
"InvestEU", izmantojot atbilstīgus 
finansēšanas instrumentus revolucionāru 
tehnoloģiju tirgus attīstībai, ko atbalsta ar 
Eiropas Inovācijas padomes izveidi, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 601
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa", 
paredzēt atbilstīgus finansēšanas 
instrumentus revolucionāru tehnoloģiju 
tirgus attīstībai, ko atbalsta ar Eiropas 
Inovācijas padomes izveidi, un sekmēt 
reģionālo, valsts, Eiropas un privāto 
finansējuma avotu sinerģijas, izmantojot 
visu Savienības programmu sinerģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 602
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāveido jauni 
tirgi; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka 
Savienība pētniecībā un izstrādē investē 
mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem trūkst pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa", 
paredzēt atbilstīgus finanšu instrumentus 
revolucionāru tehnoloģiju tirgus 
attīstībai, ko atbalsta ar Eiropas 
Inovācijas padomes izveidi, un sekmēt 
reģionālo, valsts, Eiropas un privāto 
finansējuma avotu sinerģijas, izmantojot 
visu Savienības programmu sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
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globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla un trūkst atbilstīgu prasmju; 
aicina Komisiju uzlabot inovācijas 
rīcībpolitikas izplatību, palielinot budžetu 
Savienības rūpniecības pārveides pamatā 
esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa", un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām nepieciešama jaunu zināšanu 
un inovācijas integrācija; šajā sakarībā 
pauž nožēlu, ka Savienība pētniecībā un 
izstrādē investē mazāku IKP procentuālo 
daļu nekā citi dalībnieki un ka mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem ievērojami 
trūkst inovācijas spējas; aicina Komisiju 
palielināt budžetu Savienības rūpniecības 
pārveides pamatā esošajām programmām, 
tostarp pamatprogrammai "Apvārsnis 
Eiropa", un sekmēt reģionālo, valsts un 
Eiropas finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 605
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa", un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas; uzsver, ka vairāk 
jākoncentrējas uz kohēzijas politikas 
pētniecību un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 606
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
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riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

riska kapitāla; aicina Komisiju uzlabot 
stimulus un palielināt budžetu Savienības 
rūpniecības pārveides pamatā esošajām 
programmām, tostarp pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa" un Digitālā Eiropa, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 607
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst 
inovācijas spējas, jo tiem nav pietiekama 
riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt 
budžetu Savienības rūpniecības pārveides 
pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un 
sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto finansējuma avotu sinerģijas, 
izmantojot visu Savienības programmu 
sinerģijas;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija 
ir jāintegrē esošajos tirgos un jāizmanto 
jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka Savienība pētniecībā un izstrādē 
investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā 
globālie konkurenti un ka uzņēmumiem 
ievērojami trūkst inovācijas spējas, jo tiem 
nav pietiekama riska kapitāla; aicina 
Komisiju palielināt budžetu Savienības 
rūpniecības pārveides pamatā esošajām 
programmām, tostarp pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa", un sekmēt reģionālo, 
valsts, Eiropas un privāto finansējuma 
avotu sinerģijas, izmantojot visu 
Savienības programmu sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a norāda, ka konkurētspējīgas 
rūpniecības nozares daudzējādā ziņā ir 
atkarīgas no kvalificēta darbaspēka 
pieņemšanas darbā un saglabāšanas; 
turklāt norāda, ka nākamajos piecos 
gados vien 120 miljoniem Eiropas 
iedzīvotāju būs jāuzlabo prasmes vai 
jāpārkvalificējas1a; taču pauž nopietnas 
bažas par to, ka Eiropas izglītības un 
apmācības sistēmas, iespējams, nespēs 
saglabāt tempu; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt Eiropas Izglītības 
telpas izveidi, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un palielinātu 
standartus izglītības jomā visā Eiropā, kā 
arī palielinātu investīcijas izglītībā, 
prasmēs un mūžizglītībā;
_________________
1a COM(2020)0102 final.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a šajā saistībā arī uzskata, ka labāk 
sagatavotai un noturīgākai sabiedrībai ir 
būtiska nozīme, risinot Eiropas vai 
pasaules mēroga revolucionārus 
notikumus un sniedzot visaptverošus 
politiskus risinājumus; šajā nolūkā 
svarīga nozīme ir koordinētām 
investīcijām pētniecībā un izstrādē; tādēļ 
aicina Komisiju saskaņā ar programmu 
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"Apvārsnis Eiropa" izstrādāt partnerības 
instrumentu sagatavotības pandēmijai un 
sociālās noturības jomā; partnerība radītu 
apstākļus labākai koordinācijai ES 
līmenī, noteiktu prioritārās jomas un 
uzsāktu darbības, kam nepieciešama 
kvalitatīva medicīniskā pētniecība un 
koordinētas investīcijas pētniecībā un 
inovācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju iesaistīties efektīva 
un konkurētspējīga Eiropas 
militārrūpnieciskā kompleksa veidošanā, 
optimāli izmantojot tādus instrumentus kā 
Aizsardzības fonds, lai sniegtu nozarei 
atbalstu pētniecībā, izstrādē un prototipu 
veidošanā, kā arī rūpniecisko procesu 
pilnveidošanā; atzinīgi vērtē Aizsardzības 
rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi, jo līdz ar to ir 
nodrošinātas pienācīgas administratīvās 
spējas šā mērķa sasniegšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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20.a uzskata, ka sociālās ekonomikas 
uzņēmumi ir pilnībā jāiesaista 
rūpniecības stratēģijas rezultātos, jo tie 
rada sabiedrisku vērtību un atstāj būtisku 
ietekmi uz vietējām kopienām, kurās tie ir 
pamatoti; šajā saistībā — lai atbalstītu šīs 
uzņēmumu kategorijas piekļuvi 
finansējumam — aicina Komisiju ņemt 
vērā to īpatnības, izstrādājot finanšu 
instrumentus saskaņā ar Savienības 
investīciju programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju ieguldīt līdzekļus 
efektīva un konkurētspējīga Eiropas 
militāri rūpnieciskā kompleksa 
būvniecībā, optimāli izmantojot tādus 
instrumentus kā Aizsardzības fonds, lai 
atbalstītu nozari pētniecības, izstrādes, 
prototipu izstrādes un rūpniecisko 
procesu attīstības jomā; atzinīgi vērtē 
Aizsardzības ģenerāldirektorāta (DG 
DEFIS) izveidi, jo tas nodrošina 
administratīvās spējas minētā mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 613
Carlo Calenda

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

20.a atzīst, ka pētniecība un inovācija ir 
rūpniecības izaugsmes virzītājspēks un ka 
ir jāsasniedz vērienīgāki ES 2030. gada 
mērķi ilgtspējīgai (ekonomikas, vides un 
sociālajai) attīstībai un jāīsteno ilgtermiņa 
klimata un enerģētikas mērķi; aicina 
Komisiju papildus atbalstīt pētniecības 
programmas rūpniecības pētniecībai un 
inovācijai visās rūpniecības nozarēs — 
vienlaikus saglabājot arī atbalstu 
fundamentālajiem un lietišķajiem 
pētījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 614
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka pašreizējais 
intelektuālā īpašuma tiesību režīms nav 
labvēlīgs inovācijām; uzskata, ka uzlabota 
pārredzamība, inovatīva pārvaldība un 
licencēšanas prakse var paātrināt tirgus 
risinājumu izstrādi; aicina Komisiju 
panākt līdzsvaru starp intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu un 
inovāciju virzīšanu — jo īpaši attiecībā uz 
zāļu pieejamības nodrošināšanu un 
sabiedrības veselības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
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20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju arī turpmāk 
atbalstīt Eiropas inovatīvo uzņēmumu 
spēju saglabāt efektīvu aizsardzību 
investīcijām pētniecībā un izstrādē, 
nodrošināt godīgu peļņu un ilgtermiņā 
turpināt atvērtu tehnoloģiju standartu, 
kas atbalsta konkurenci un izvēli, izstrādi; 
stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju 
un kiberdrošību, kā arī nodrošināt 
augstvērtīgu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a atzīst, cik svarīga ir intelektuālā 
īpašuma aizsardzība, lai stimulētu 
investīcijas pētniecībā un izstrādē, kas 
vajadzīgi ES rūpniecības nepārtrauktai 
līdzdalībai svarīgu 5G un 6G 
pamattehnoloģiju izstrādē, kuras 
nepieciešamas ES 2025. gadam izvirzīto 
savienojamības mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 617
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju nākamo 
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farmācijas un rūpniecības stratēģiju 
ietvaros pievērsties pasākumiem, kas 
vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka Eiropa 
"joprojām ir inovatore un pasaules 
līdere", kā priekšsēdētāja U. von der 
Leyen misijas vēstulē norādījusi veselības 
komisārei Stella Kyriakides;

Or. en

Grozījums Nr. 618
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm izstrādāt iespējamos nodokļu 
atvieglojumus, lai palielinātu investīcijas 
pētniecībā un izstrādē, kas ir ievērojami 
samazinājušies Covid-19 krīzes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 619
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a atgādina Parlamenta aicinājumu 
Eiropas pamatprogrammai "Apvārsnis 
Eiropai" piešķirt 120 miljardus EUR, lai 
programma varētu īstenot visas tajā 
noteiktās prioritātes;

Or. en
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Grozījums Nr. 620
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b uzstāj, ka ir jānodrošina uz 
nākotni vērsta programma "Apvārsnis 
Eiropa" ar ievērojamu budžeta 
palielinājumu un pastiprinātu sadarbības 
pētniecības modeli; ņemot vērā pūles, ko 
rūpniecība pieliks, lai sasniegtu 
2050. gada ilgtspējības mērķus, atkārtoti 
uzsver nepieciešamību būt vērienīgākiem 
un ierosināto "Apvārsnis Eiropa" 
budžetu palielināt līdz vismaz 
120 miljardiem EUR, no kuriem vismaz 
56 % būtu jāpiešķir II pīlāram "Globālās 
problēmas un Eiropas rūpniecības 
konkurētspēja"; prasa Komisijai plaši 
veicināt izcilību un sadarbību starp 
dažādiem pētniecības un inovācijas 
dalībniekiem un nodrošināt efektīvu 
sistēmu, lai risinātu problēmas, kas 
ietekmē ES ekonomiku, rūpniecību un 
sabiedrību; aicina Komisiju apsvērt 
iespēju izveidot papildu partnerības 
instrumentus, kas būtu jāsaglabā visā 
"Apvārsnis Eiropa" darbības laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 621
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b aicina Komisiju nodrošināt, ka 
sociālās ekonomikas uzņēmumi un 
struktūras tiek pilnībā iesaistīti vienotajā 
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tirgū un tiek izvirzīti par prioritāti 
nākamajā rūpniecības stratēģijā, jo tie jau 
ir izrādījušies noturīgi, rada sabiedrisku 
vērtību un būtisku ietekmi uz vietējām 
kopienām, kurās tie ir pamatoti, un tā kā 
to pamatā ir vērtības, kurām būtu jāvada 
atjaunošanas un pārveides posms; šajā 
saistībā aicina Komisiju ieviest īpašus 
atbalsta un finanšu instrumentus, kas var 
palīdzēt šai uzņēmumu kategorijai un 
nodrošināt, ka tie var piekļūt visām 
Savienības investīciju programmām, kā 
arī novērtēt uzņēmumu pārdošanas darba 
ņēmējiem nozīmi ekonomikas krīzes 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 622
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b aicina izveidot Eiropas tīklu, lai 
atbalstītu un labāk koordinētu augstas 
kvalitātes medicīnas pētniecību Eiropā, 
ņemot vērā pētniecības darbību lielo 
sadrumstalotību šajā jomā; atkārtoti 
uzsver, ka ir jāizstrādā zāļu trūkuma riska 
mazināšanas plāns, lai pārvaldītu 
neaizsargātību un riskus būtiski svarīgu 
zāļu piegādes ķēdē; atgādina, cik svarīga 
ir farmācijas rūpniecība, kuras pamatā ir 
pētniecība, jo tā būtiski veicina kvalitatīvu 
zāļu ražošanu un piegādi, lai sasniegtu 
visus pacientus, kuriem tas nepieciešams, 
nodrošinot inovācijas un atbalstot 
veselības aprūpes sistēmu elastīgumu, 
atsaucību un gatavību risināt nākotnes 
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problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b uzsver, ka pamatprogrammas 
"Apvārsnis Eiropa” institucionālās 
partnerības ir efektīvi instrumenti, lai 
veicinātu pētniecības un inovācijas 
centienus stratēģiskajās rūpniecības 
ekosistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 624
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b atzīst pētniecības un inovāciju 
svarīgo nozīmi un aicina izveidot patiesu 
Eiropas tīklu augstas kvalitātes medicīnas 
pētniecības atbalstam Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 625
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
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20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm izstrādāt iespējamos nodokļu 
atvieglojumus, lai palielinātu investīcijas 
pētniecībā un izstrādē, kas ir 
samazinājušās Covid-19 krīzes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 626
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
20.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.c uzsver, ka jānodrošina paritāte ar 
ASV un Ķīnu dzīvības zinātnes 
intelektuālā īpašuma (IP) stimulos, lai 
Eiropa arī turpmāk būtu pievilcīga vieta 
investīcijām pētniecībā un izstrādē un 
rūpniecības attīstībai; aicina Komisiju 
saglabāt un attīstīt Eiropas pasaules 
līmeņa IP sistēmu, veicinot spēcīgu IP 
aizsardzību, stimulus un apbalvošanas 
mehānismus pētniecībai un izstrādei, lai 
piesaistītu investīcijas nākotnes inovāciju 
attīstībai pacientu interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 627
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
20.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.c aicina Komisiju izpētīt pasākumus, 
lai novērstu iespējamo zināšanu un 
inovāciju zudumu pašreizējās krīzes laikā; 
tostarp instrumentus, ar ko atbalsta 
uzņēmumus, lai tie uz laiku dalītos darba 
ņēmēju zināšanās ar sabiedriskām 
pētniecības organizācijām un 
universitātēm, tādējādi nodrošinot valsts 
un privātā sektora pētniecību attiecībā uz 
publiskām prioritātēm, kā arī saglabājot 
nodarbinātības un inovācijas spēju krīzes 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 628
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
20.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.d atzīst, ka farmācijas rūpniecība, 
kas balstīta uz pētniecību, ir būtiska 
nozare, kas nodrošina kvalitatīvu zāļu 
ražošanu un piegādi, lai sasniegtu visus 
pacientus, kam tās nepieciešamas, 
nodrošinātu turpmāko inovāciju un 
risinātu neizpildītās, neapmierinātās 
vajadzības, kā arī atbalstītu veselības 
aprūpes sistēmu noturību, reaģētspēju un 
gatavību risināt nākotnes problēmas, 
tostarp ar pandēmiju saistītās problēmas; 
atzīst, ka farmācijas nozare kritiski 
nodarbina apmēram 765 000 cilvēkus 
Eiropā, atbalsta aptuveni 2,7 miljonus 
darbvietu ES un ir lielākā Eiropas 
pozitīvās tirdzniecības bilances 
veicinātāja, kas 2018. gadā ieguldīja 
vairāk nekā 91 miljardu EUR;

Or. en



AM\1208892LV.docx 25/69 PE653.982v02-00

LV

Grozījums Nr. 629
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
20.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.d atzinīgi vērtē industriālo alianšu 
un ierosināto ūdeņraža, zema oglekļa 
satura rūpniecības nozaru, bateriju, 
rūpniecības mākoņu, platformu un 
izejvielu alianšu pieeju; uzsver, ka MVU 
ir neatņemama loma industriālo alianšu 
un to ražošanas ķēžu izveidē; uzsver, ka 
aliansēm ir vajadzīgi atbilstīgi finanšu 
instrumenti; aicina Komisiju iekļaut 
CC(U)S ūdeņraža un zema oglekļa satura 
industriālajās aliansēs; tiesību aktos 
noteiktajām prasībām jārada inovācijas 
pamats klimatam nekaitīgai mobilitātei un 
enerģijas ražošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
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jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses; aicina 
īstenot šo ekosistēmu pārvaldību, lai 
integrētu visas attiecīgās ieinteresētās 
personas no rūpniecības nozarēm, kuras 
ir svarīgas enerģētikas un digitālās 
pārejas panākšanai; uzskata, ka 
ekosistēmām ir jābūt svarīgai nozīmei, 
nosakot risinājumus un pasākumus, kas 
jāpieņem, lai īstenotu Eiropas rūpniecības 
stratēģiju; atgādina, ka, turpmāk strādājot 
rūpniecības ekosistēmās, ir jāņem vērā 
nozaru rīcības plāni, par kuriem paziņots 
saskaņā ar zaļo kursu un rūpniecības 
stratēģiju, kā arī darbs, kas jau paveikts 
iepriekšējos Eiropas rūpniecības forumos, 
jo īpaši svarīgu projektu visas Eiropas 
interesēs (IPCEI) stratēģiskajā forumā;

Or. en

Grozījums Nr. 631
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
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vēl nav rūpnieciskas intereses; vēl nav rūpnieciskas intereses; aicina 
Komisiju papildus līdz šim noteiktajām 
stratēģiskajām vērtību ķēdēm izstrādāt 
spēcīgu rūpniecības politiku katrai no 
četrpadsmit stratēģiskajām 
rūpnieciskajām ekosistēmām un atbalstīt 
stabilas Eiropas vērtības ķēdes 
ekosistēmās, kas ir būtiskas divējādai 
ekoloģiskajai un digitālajai pārejai;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; uzsver, ka rūpniecības politika ir 
jāveido, izmantojot iekļaujošu, 
pārredzamu un uz pierādījumiem balstītu 
pieeju, uzsver, ka ekosistēmām jāietver 
visas saiknes ar vērtību ķēdēm, tostarp 
MVU; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, radītāju, 
pilsoniskās sabiedrības, galalietotāju 
organizāciju un visu citu ieinteresēto 
personu sadarbības veicināšana būs veids, 
kā likvidēt tirgus un koordinācijas 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

Or. en
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Grozījums Nr. 633
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu un uzņēmumu 
intensificēšanas, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses; šajā saistībā 
atgādina, cik svarīgi ir veicināt sociālo 
dialogu un konsultācijas ar darba 
ņēmējiem, izstrādājot un īstenojot 
rūpniecības politiku, kas saskaņota ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku tīru un drošu enerģiju, 
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ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

kā arī nepieciešamo enerģētikas 
infrastruktūru, transformatīvo ražošanu un 
pakalpojumu sniegšanas metodes; aicina 
veikt ekosistēmu analīzi, lai novērtētu 
katras nozares vajadzības tās 
pārkārtošanās procesā un palīdzētu 
izstrādāt pārkārtošanās plānu; turklāt 
uzskata, ka rūpniecības, akadēmisko 
aprindu, MVU, jaunuzņēmumu, 
arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, 
galalietotāju organizāciju un visu citu 
ieinteresēto personu sadarbības veicināšana 
būs veids, kā likvidēt tirgus nepilnības un 
atbalstīt šādas revolūcijas īstenošanas 
centienus, tostarp jomās, kurās vēl nav 
rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; aicina sīkāk analizēt katru 
ekosistēmu, tostarp katras aptvertās 
nozares īpašās vajadzības, un izstrādāt 
nozaru investīciju plānus to 
pārkārtošanās procesam; turklāt uzskata, 
ka rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

Or. en
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Grozījums Nr. 636
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; aicina sīkāk analizēt katru 
ekosistēmu, tostarp katras aptvertās 
nozares īpašās vajadzības, un izstrādāt 
nozaru investīciju plānus to 
pārkārtošanās procesam; turklāt uzskata, 
ka rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 637
Marek Paweł Balt

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
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metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

metodes; aicina sīkāk analizēt katru 
ekosistēmu, tostarp katras aptvertās 
nozares īpašās vajadzības, un izstrādāt 
nozaru investīciju plānus to 
pārkārtošanās procesam; turklāt uzskata, 
ka rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, vienlaikus 
nodrošinot, ka šie centieni nekādā ziņā 
nenotiek uz darba ņēmēju rēķina, tostarp 
jomās, kurās vēl nav rūpnieciskas 
intereses;

Or. en
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Grozījums Nr. 639
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, 
transformatīvo ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka 
rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, 
kurās vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas sagatavošanai būtiska ir visu 
ieinteresēto personu apvienošana 
industriālajās ekosistēmās, kas nodrošinās 
cenas ziņā pieejamu un atjaunojamo 
energoresursu enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanu — arī jomās, kurās vēl nav 
rūpnieciskas intereses, bet ir liela sociālā 
pievienotā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 640
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas, izmantojot uzlabotu un gudru 
ražošanu, galvenie elementi būs datu 
virzītas ekosistēmas, kas nodrošinās cenas 
ziņā pieejamu un tīrāku enerģiju, 
transformatīvo ražošanu, 
programmnodrošinājuma tehnoloģijas un 
pakalpojumu sniegšanas metodes; turklāt 
uzskata, ka rūpniecības, akadēmisko 
aprindu, MVU, jaunuzņēmumu, 
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veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, 
galalietotāju organizāciju un visu citu 
ieinteresēto personu sadarbības veicināšana 
būs veids, kā likvidēt tirgus nepilnības un 
atbalstīt šādas revolūcijas īstenošanas 
centienus, tostarp jomās, kurās vēl nav 
rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, 
kurās vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka inovācijas 
veicināšanas nolūkā ir jāatbalsta dažādu 
pētniecības un komercializācijas darbībās 
iesaistīto dalībnieku, proti, valsts iestāžu, 
universitāšu, mikrouzņēmumu un MVU, 
efektīvi sadarbības modeļi; uzskata, ka 
nākamās industriālās revolūcijas galvenie 
elementi būs ekosistēmas, kas nodrošinās 
cenas ziņā pieejamus un tīrākas enerģijas 
avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, 
transformatīvo ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka 
rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
reprezentatīvas ekosistēmas, kas 
nodrošinās cenas ziņā pieejamu un 
atjaunojamo energoresursu enerģiju, 
transformatīvo ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka 
rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs demokrātiskas 
pārkārtošanās veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 643
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, radītāju, 
pilsoniskās sabiedrības, galalietotāju 
organizāciju un visu citu ieinteresēto 
personu sadarbības veicināšana būs veids, 
kā likvidēt tirgus nepilnības un atbalstīt 
šādas revolūcijas īstenošanas centienus, 
tostarp jomās, kurās vēl nav rūpnieciskas 
intereses;

Or. en
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Grozījums Nr. 644
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, 
transformatīvo ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka 
rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās 
vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu enerģiju, transformatīvo ražošanu 
un pakalpojumu sniegšanas metodes; 
turklāt uzskata, ka rūpniecības, akadēmisko 
aprindu, MVU, jaunuzņēmumu, 
arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, 
galalietotāju organizāciju un visu citu 
ieinteresēto personu sadarbības veicināšana 
būs veids, kā likvidēt tirgus nepilnības un 
atbalstīt šādas revolūcijas īstenošanas 
centienus, tostarp jomās, kurās vēl nav 
rūpnieciskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 645
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīrāku enerģiju, 
transformatīvo ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka 
rūpniecības, akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanas centienus, tostarp jomās, 
kurās vēl nav rūpnieciskas intereses;

21. uzskata, ka nākamās industriālās 
revolūcijas galvenie elementi būs 
ekosistēmas, kas nodrošinās cenas ziņā 
pieejamu un tīru enerģiju, transformatīvo 
ražošanu un pakalpojumu sniegšanas 
metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, 
akadēmisko aprindu, MVU, 
jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības, galalietotāju organizāciju un 
visu citu ieinteresēto personu sadarbības 
veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas 
īstenošanu — arī jomās, kurās vēl nav 
rūpnieciskas intereses;
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Or. en

Grozījums Nr. 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a pauž nožēlu par pārredzamības 
trūkumu ekosistēmu noteikšanas procesā, 
par to, ka Industriālajam forumam un 
aliansēm nav skaidras nozīmes un 
sabiedrībai ir pieejama ierobežota 
informācija; atgādina, ka ekosistēmas 
pieejas mērķim jābūt visaptveroši un 
pārredzami iesaistīt visas attiecīgās 
ekonomikas un sociālās jomas 
ieinteresētās personas, tostarp pilsonisko 
sabiedrību, lai veicinātu atklātas 
apspriedes un vispusīgus risinājumus, kas 
darbojas ikvienam; tādēļ aicina Komisiju 
nodrošināt rūpniecības ekosistēmu 
pārredzamību un pilsoniskās sabiedrības, 
patērētāju organizāciju un arodbiedrību 
skaidru lomu vispārējā rūpniecības 
stratēģijas pārvaldībā un īstenošanā, kā 
arī citos attiecīgos tiesību aktos vai 
iniciatīvās;

Or. en

Grozījums Nr. 647
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Komisiju izveidot augsta 
līmeņa forumu par labāku piekļuvi 
veselības inovācijai kopā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, dalībvalstīm un 
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Komisiju, ņemot vērā to attiecīgās 
kompetences jomas, izstrādāt 
daudzpusējus risinājumus jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai veselības aprūpes 
sistēmās un samazināt laiku, cik ilgi 
pacienti Eiropā gaida piekļuvi jaunai 
ārstēšanai; uzsver, ka augsta līmeņa 
forums turklāt ļautu vispusīgi apspriest 
un analizēt iemeslus, kāpēc pacientu 
piekļuve un zāļu piegāde ir nevienlīdzīga, 
ņemot vērā arī ES vienotā tirgus 
sadrumstalotību un dažādas valstu pieejas 
attiecībā uz cenu veidošanu un 
atlīdzināšanu, kā arī veselības aprūpes 
investīcijas un organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzsver reģionu potenciālo lomu 
Eiropas rūpniecības mērķu sasniegšanā; 
uzskata, ka ir jāstiprina starpreģionu 
sadarbība, kuras mērķis ir ilgtspējība un 
digitāla pārveide, kā tas ir pārdomāts 
specializācijas stratēģijās, lai stimulētu 
reģionālās ekosistēmas; tādēļ aicina 
Komisiju atbalstīt tādu instrumentu 
izstrādi, kas var sniegt skaidru ceļvedi 
reģioniem ar pielāgotu pieeju, lai 
nodrošinātu rūpniecības vadošo lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
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GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Komisiju nodrošināt Eiropā 
endogēnu izaugsmi, orientējot vērtību uz 
patēriņu un investīcijām; uzskata, ka 
finansializācija apdraud algas un 
investīcijas, lai akcionāri piesaistītu peļņu 
no nozarēm; uzskata, ka fiskālajai 
politikai un starptautiskajai sadarbībai 
šajā jautājumā būtu jāierobežo 
uzņēmumu finanšu stratēģijas, lai 
veicinātu pārpalikumu pārdali un 
investīcijas darba ņēmēju, nevis 
akcionāru labā;

Or. en

Grozījums Nr. 650
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a atzīst, ka farmācijas rūpniecība, 
kas balstīta uz pētniecību, ir būtiska 
nozare, kas nodrošina kvalitatīvu zāļu 
ražošanu un piegādi, lai sasniegtu visus 
pacientus, kam tās nepieciešamas, 
nodrošinātu turpmāko inovāciju un 
risinātu neizpildītās, neapmierinātās 
vajadzības, kā arī atbalstītu veselības 
aprūpes sistēmu noturīgumu, reaģētspēju 
un gatavību risināt nākotnes problēmas, 
tostarp ar pandēmiju saistītās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 651
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Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Komisiju nodrošināt 
attiecīgo ieinteresēto personu un 
uzņēmējdarbības partneru līdzsvarotu 
pārstāvību Industrializācijas forumā 
attiecībā uz katru no četrpadsmit 
stratēģiskajām rūpnieciskajām 
ekosistēmām; prasa nodrošināt PSO un 
neatkarīgu ekspertu pilnīgu līdzdalību un 
līdzsvarot publiskās, sabiedrības un 
privātās intereses Industrializācijas 
forumā;

Or. en

Grozījums Nr. 652
François-Xavier Bellamy

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzsver, ka investīcijām galvenajās 
vērtību ķēdēs būs izšķiroša nozīme mūsu 
turpmākās stratēģiskās autonomijas 
saglabāšanā; uzskata, ka ir jāpiešķir 
prioritāte investīcijām rūpniecībā, kas ir 
ārkārtīgi svarīga mūsu stratēģiskajai 
autonomijai, piemēram, drošībai, 
aizsardzībai, pārtikas suverenitātei un 
veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b uzskata, ka būtiskās jomās ES 
veselības, drošības, transporta un 
infrastruktūras politikas autonomijas 
nodrošināšanai ir nepieciešama 
lēcienveidīga attīstība, lai garantētu to 
ilgtermiņa attīstību; aicina Komisiju 
plānot politiku galvenajās būtiskajās 
nozarēs, lai līdzsvarotu šādu nozaru 
attīstību visā Eiropā, par ko spriež 
ieinteresēto personu darba grupās, tostarp 
iepriekšminētās ieinteresētās personas; 
aicina katrā norādītajā svarīgajā nozarē 
izveidot sabiedriskas pētniecības un 
izstrādes un pētniecības un tehnoloģiju 
platformas, kurās iepriekš minētās 
ieinteresētās personas varētu noteikt un 
atbalstīt produktu un procesu inovācijas, 
kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā un nosakot obligātus 
ziņošanas pienākumus Komisijai un 
dalībvalstīm; aicina līgumslēdzējas 
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savstarpību un savstarpējus standartus; iestādes sistemātiski izmantot pieeju, 
kuras pamatā ir vislabākā cenu un 
kvalitātes attiecība ražojumu un 
pakalpojumu izmantošanas laikā; lai 
atbalstītu darbvietas rūpniecībā Eiropā, 
mudina līgumslēdzējas iestādes izmantot 
noteikumu (Pakalpojumu direktīvas 
85. pants), kas ļauj noraidīt 
piedāvājumus, ja vairāk nekā 50 % no 
vērtības tiek pievienots ārpus Eiropas; 
aicina Komisiju nodrošināt, lai ES 
investīciju programmas neattiektos uz 
trešo valstu uzņēmumiem, kas pieder 
valstij (SOE), tādējādi radot pārmērīgi 
zemus piedāvājumus un negodīgu 
konkurenci; aicina Komisiju arī veicināt 
tāda vērienīgāka Starptautiskā iepirkuma 
akta pieņemšanu, kas paredz savstarpību 
un savstarpējus standartus un veicina 
Eiropas priekšrocības noteiktajās 
stratēģiskajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 655
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir zaļš un ilgtspējīgs 
publiskais iepirkums; aicina Komisiju 
izpētīt, kā pilnībā izmantot publisko 
izdevumu un investīciju sviras efektu, lai 
sasniegtu politikas mērķus, uzskata, ka 
publiskajam iepirkumam ir būtiska 
nozīme ES ekonomikas atveseļošanas 
plānā, izvirzot par prioritāti un veicinot 
pieprasījumu pēc ekoloģiski inovatīvām 
un ilgtspējīgām precēm un 
pakalpojumiem, kā arī ļaujot pārdalīt 
galvenās stratēģiskās nozares, piemēram, 
ar veselību saistītus produktus un 
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lauksaimniecību, un veicinot īsākas un 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes; aicina 
Komisiju noteikt par obligātu vides, 
sociālo un ētikas kritēriju ievērošanu 
publiskajā iepirkumā un nodrošināt, ka 
MVU ir taisnīga iespēja piedalīties 
būtiskajā publiskā iepirkuma tirgū; 
turklāt mudina dalībvalstis palielināt 
informētību un labāk izmantot pašreizējās 
shēmas zaļo pakalpojumu veicināšanai 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
ilgtspējīgākas un noturīgākas vērtību 
ķēdes, savstarpību un savstarpējus 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā un piešķirot Eiropas 
priekšrocību stratēģiskām nozarēm; aicina 
Komisiju arī veicināt tāda vērienīgāka 
Starptautiskā iepirkuma akta pieņemšanu, 
kas paredz savstarpību un savstarpējus 
standartus; aicina Komisiju pieņemt aktu, 
kas mudinātu pirkt Eiropas ražojumus, lai 
Eiropas uzņēmumu rīcībā būtu 
instrumenti, kas līdzvērtīgi tiem, kuri 
pieejami to galvenajiem starptautiskajiem 
konkurentiem, kamēr nav globālu 
noteikumu par piekļuvi publiskajiem 
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iepirkumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot 
ilgtspējības, vides un sociālo kritēriju, 
piemēram, ņemot vērā oglekļa pēdas, 
reciklēšanas satura un darba nosacījumu 
galaproduktu ražošanai visam tās dzīves 
ciklam, ievērošanu par obligātu publiskajā 
iepirkumā; aicina Komisiju arī veicināt 
tāda vērienīgāka Starptautiskā iepirkuma 
akta pieņemšanu, kas paredz savstarpību 
un savstarpējus standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
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sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus, 
veicinot intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu, lai mudinātu ārvalstu 
tirdzniecības partnerus uzņemties tikpat 
augstu aizsardzības līmeni kā to dara ES;

Or. en

Grozījums Nr. 659
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka rūpniecības pārveides 
dzinējspēks ir publiskais iepirkums; aicina 
Komisiju izpētīt, kā pilnībā izmantot 
publisko izdevumu un investīciju sviras 
efektu, lai sasniegtu politikas mērķus, 
tostarp stiprinot ilgtspējību un sociālos 
kritērijus publiskajā iepirkumā; aicina 
Komisiju arī veicināt tāda vērienīgāka 
Starptautiskā iepirkuma akta pieņemšanu, 
kas paredz savstarpību un savstarpējus 
standartus; vienlaikus koncentrējoties uz 
instrumenta efektivitāti un 
prognozējamību, lai nodrošinātu brīvu 
tirdzniecību un konkurētspējīgas cenas 
patērētājiem Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 660
Carlo Calenda
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Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir publiskais 
iepirkums; aicina Komisiju izpētīt, kā 
pilnībā izmantot publisko izdevumu un 
investīciju sviras efektu, lai sasniegtu 
politikas mērķus, tostarp nosakot vides un 
sociālo kritēriju ievērošanu par obligātu 
publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī 
veicināt tāda vērienīgāka Starptautiskā 
iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz 
savstarpību un savstarpējus standartus;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības 
pārveides dzinējspēks ir zaļš un ilgtspējīgs 
publiskais iepirkums; aicina Komisiju 
izpētīt, kā pilnībā izmantot publisko 
izdevumu un investīciju sviras efektu, lai 
radītu tirgus oglekļneitrāliem un 
resursefektīviem produktiem un 
pakalpojumiem un sasniegtu politikas 
mērķus, tostarp nosakot vides un sociālo 
kritēriju ievērošanu par obligātu publiskajā 
iepirkumā; aicina Komisiju arī veicināt 
tāda vērienīgāka Starptautiskā iepirkuma 
akta pieņemšanu, kas paredz savstarpību 
un savstarpējus standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 662
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Marek Paweł Balt

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 1. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina Komisiju arī turpmāk stiprināt 
Eiropas ražošanu ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni energoietilpīgās 
nozarēs (piemēram, ķimikālijas, tērauds, 
cements, krāsainais metāls) un veicināt 
aprites ekonomiku, ņemot vērā ES 
2019. gada ģenerālplānu par 
konkurētspējīgu pārveidi energoietilpīgās 
nozarēs, lai palīdzētu likvidēt importu no 
reģioniem, kuros ir vairāk oglekļa, un 
stimulētu ES globālo tirdzniecības 
partneru augstākus klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 663
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka ir jāveicina vadošo tirgu 
attīstība un jāievieš mērogojami 
pieprasījuma virzīti instrumenti 
ilgtspējīgiem rūpnieciskiem materiāliem 
un produktiem, jo īpaši ar augstām 
kapitālizdevumu prasībām; aicina 
Komisiju izstrādāt vērienīgākas un 
efektīvākas normas, kvotas un standartus 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, reciklēšanu, resursu un 
enerģijas taupīšanu, nulles piesārņojumu 
un aprites ekonomikas prasībām, atbalstot 
ilgtspējīgas produktu politikas satvaru; 
norāda uz iepirkuma standartu 
pārskatīšanu pamatmateriāliem, 
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piemēram, celtniecības un būvniecības 
nozarē, kā arī uz ilgtspējīgu ražojumu un 
materiālu iepirkuma pilnvaru ieviešanu 
lielajiem privātā sektora patērētājiem, 
kvotām produktiem un materiāliem, kas 
nav saistīti ar klimata pārmaiņām, tostarp 
oglekļneitrālam tēraudam un cementam 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju, kā arī 
attiecībā uz obligātu marķējumu par 
produktu ilgmūžību un remontējamību un 
uzlabotu informāciju patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata — lai rekonstrukcijas un 
pārveides posms būtu patiesi efektīvs — 
valsts pārvaldei būtu jāuzņemas galvenā 
loma, nodrošinot darījumdarbībai 
labvēlīgu ekonomisko vidi un samazinot 
administratīvo slogu uzņēmumiem, un 
vienlaikus nodrošinot visaugstākos 
pārredzamības un darba ņēmēju drošības 
standartus; uzskata, ka publiskajā sektorā 
un tā darba ņēmēju vidū ir jāveicina e-
pārvaldības instrumenti, digitālo 
inovāciju politika un jāuzlabo digitālās 
prasmes; aicina Komisiju nodrošināt 
valstu un reģionu paraugprakses 
apmaiņu šajā jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot ekonomikas konkurētspējas 
publiskai pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 665
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Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atgādina, cik svarīga ir ilgtspējīga 
un konkurētspējīga farmācijas industrijas 
nozare, lai pacientiem nodrošinātu 
ilgtspējīgu piekļuvi zālēm, kā tas tika 
pierādīts Covid-19 veselības krīzes laikā; 
lai nodrošinātu pašreizējās ražošanas 
investīcijas Eiropā, gādājot par ilgtermiņa 
ilgtspējību, konkurenci un piegādes 
drošību, aicina Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis, saskaņā ar spēkā esošo 
Publiskā iepirkuma direktīvu īpaši 
izstrādājot ad hoc ES pamatnostādnes par 
zāļu ilgtspējīgu iepirkumu, ņemot vērā 
kritērijus, kas pārsniedz tikai zemāko 
cenu, proti, īstenojot tā sauktos MEAT 
(saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma) 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a lai labāk atbalstītu Eiropas 
pētniecību un inovāciju, aicina Komisiju 
arī turpmāk atbalstīt licencēšanas 
elastīgumu, kas ļauj novatoriem izsniegt 
licences veidā, kurš atspoguļo to 
tehnoloģiju daudzos dažādos 
izmantošanas veidus; lai ES kļūtu par 
līderi 5G un 6G jomā, Eiropas 
uzņēmumiem ir vajadzīga taisnīga 
kompensācija, kas ļautu tiem saglabāt 
savus pētniecības un izstrādes centienus; 



AM\1208892LV.docx 49/69 PE653.982v02-00

LV

aicina Komisiju apsvērt, kā IP rīcības 
plāns varētu ietekmēt Eiropas standartu 
izstrādes veicinātājus;

Or. en

Grozījums Nr. 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 668
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzīst standartizācijas devumu 
Eiropas vienotajā tirgū un ekonomiskās, 
sociālās un vides labklājības uzlabošanā, 
tostarp attiecībā uz patērētāju un darba 
ņēmēju veselību un drošību; uzsver, ka 
jāizstrādā, jānovērtē un jāizmanto 
saskaņoti standarti, lai atbalstītu 
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rūpniecības nozares, kas efektīvā, drošā 
un atkārtojamā veidā ražo augstas 
kvalitātes produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
politisku un rīcībpolitikas virzību un 
vērienīgas valsts programmas, lai 
atbalstītu rūpniecību un palielinātu 
investīcijas, jo īpaši pētniecības un 
izstrādes, kā arī kosmosa un aizsardzības 
nozarēs; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīgi 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
nodrošināt atbilstošu finansējumu un 
veicināt sinerģijas pamatprogrammai 
"Apvārsnis Eiropa", Eiropas Kosmosa 
programmai un Eiropas aizsardzības 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 670
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b ņemot vērā Covid-19 krīzi un to, 
ka ir nepieciešama skaidra koordinācija 
un dialogs visas Eiropas mērogā nolūkā 
nodrošināt pacientu piekļuvi ārstēšanai, 
mudina Komisiju izveidot ad hoc 
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platformu ar politikas veidotājiem, 
iestādēm, farmācijas nozari un 
attiecīgajām veselības aprūpes piegādes 
ķēdē ieinteresētajām personām, lai 
noteiktu un vienotos par kopēju ceļvedi 
un konkrētām darbībām un politiku, 
piemēram, nodrošinātu farmācijas 
nozares ilgtspēju un konkurētspēju 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 671
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b prasa ieviest pienācīgas pārbaudes 
pienākumus attiecībā uz cilvēktiesībām, 
sociālo un vides izsekojamību visās 
ražošanas un vērtību ķēdēs un paplašināt 
darbības jomu ārpus minerāliem un 
metāliem saskaņā ar ANO 
pamatprincipiem par darījumdarbību un 
cilvēktiesībām, ESAO pamatnostādnēm 
par starptautiskiem uzņēmumiem un 
Eiropas Ar finansēm nesaistīto pārskatu 
direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 672
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
22.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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22.c steidzami aicina līdz 2021. gadam 
noteikt moratoriju dziļām raktuvēm jūras 
gultnē, lai novērstu kaitīgu izejvielu 
ieguvi okeānos, jo sekundārie materiāli ir 
dzīvotspējīgāks piegādes avots;

Or. en

Grozījums Nr. 673
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.d atbalsta politikas pasākumus, lai 
ilgtspējīgus produktus padarītu par 
normu, tostarp ekodizaina jomas 
paplašināšanu ar tiesību aktiem, kas 
padara produktus izturīgākus, 
remontējamākus, vairākkārt lietojamus, 
bez toksiskuma un reciklējamus, un 
spēcīgu ekodizaina un ekomarķējuma 
darba programmu 2020.–2024. gadam, 
kas vēl ir jāiesniedz 2020. gadā, kā arī 
pieņemt pasākumus katrai konkrētajai 
produktu grupai, tiklīdz tie būs gatavi, 
tostarp viedtālruņiem un citām jaunām IT 
iekārtām; ievieš digitālo produkta pasi, 
kurā tiek norādīts materiāls un ķīmiskais 
saturs, apritīguma rādītāji un ES tirgū 
laisto produktu un materiālu pēda oglekļa 
un vides jomā, uzsver, ka jāveicina 
vietējais patēriņš un ražošana, 
pamatojoties uz noraidīšanas, 
samazināšanas, atkārtotas izmantošanas, 
reciklēšanas un remonta principiem, lai 
apturētu plānotās novecošanas 
darījumdarbības stratēģijas, kurās 
produkti ir paredzēti īsam ekspluatācijas 
laikam un ir jāaizstāj, kā arī lai pielāgotu 
patēriņu planētas pārvadāšanas jaudai, 
nosakot ilgtspējīgu iepirkumu par 
obligātu valsts iestādēm un privātām 
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organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 674
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.e uzskata, ka ilgtspējīgi iegūtiem 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
materiāliem būs svarīga nozīme 
pārkārtošanās procesā uz klimatneitrālu 
rūpniecību un ekonomiku kopumā, un 
uzsver, ka jāveicina investīcijas 
ilgtspējīgas un aprites bioekonomikas 
attīstībā, kurā fosilos materiālus aizstāj ar 
atjaunojamiem un bioloģiskiem 
materiāliem, kuri ir ilgtspējīgi iegūti un 
kurus pēc iespējas ilgāk izmanto, 
piemēram, ēkās, tekstilrūpniecībā, 
ķīmiskajos produktos, iepakojumos, kuģu 
būvē un enerģijas ražošanā; uzsver, ka tas 
būs jādara ekoloģiskās robežās; uzsver 
pašreizējās neatbilstības starp Savienības 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem un tās 
bioenerģijas politiku; tādēļ aicina 
Komisiju pieņemt stingrākus ilgtspējības 
kritērijus bioenerģijai, lai nodrošinātu, ka 
tās ieguldījums nekaitē bioloģiskajai 
daudzveidībai un ekosistēmām gan 
Savienībā, gan ārpus tās; prasa atbalstīt 
pētniecību un inovāciju saistībā ar 
ilgtspējīgiem un aprites bioekonomikas 
risinājumiem, kuros būtu jāņem vērā 
nepieciešamība aizsargāt unikālu 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 675
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Angelika Winzig, Tom Berendsen

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju īstenot stingru 
pārvaldības sistēmu, tostarp Industriālo 
forumu, atbalstot Komisiju rūpniecības 
stratēģijas — pastāvīgu progresa punktu 
Konkurētspējas padomē un Eiropas 
Parlamentā un industriālajās aliansēs 
starp nozari un dalībvalstīm — sekmīgā 
īstenošanā; aicina Komisiju papildināt šo 
pārvaldību, pieņemot stingru galveno 
darbības rādītāju sistēmu, lai analizētu 
Savienības regulu un instrumentu, 
iespējamo investīciju ex ante ietekmi un 
uzraudzītu progresu un rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus, ņemot vērā MVU dimensiju; 
prasa Komisijai par paveikto regulāri 
ziņot Konkurētspējas padomei un Eiropas 
Parlamentam;

Or. en
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Grozījums Nr. 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus; uzsver nepieciešamību 
izstrādāt, novērtēt un izmantot saskaņotus 
standartus, lai uzlabotu Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju, samazinātu 
izmaksas, uzlabotu drošumu un 
palielinātu ražīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 678
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus; aicina Komisiju sagatavot gada 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par panākumiem, kas gūti 
pārkārtošanās procesā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisiju oglekļneitrālu 
konkurētspējīgu rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 679
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Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus; uzsver, ka KPI sistēmai jābūt 
pamatotai uz konkrētiem, izmērāmiem, 
sasniedzamiem, atbilstīgiem un laikā 
orientētiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi, izmantojot uz faktiem 
balstītus pierādījumus, un uzraudzītu 
progresu un rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 681
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
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23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un instrumentu 
ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru 
galveno darbības rādītāju sistēmu, lai 
analizētu Savienības regulu un 
instrumentu, iespējamo investīciju ex ante 
ietekmi un uzraudzītu progresu un 
rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 682
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzskata, ka ES tiesību aktu un 
pasākumu novērtēšanā vairāk jāpievēršas 
īstenošanas analīzei dalībvalstīs un 
jāizklāsta, vai ES tiesību akti tiek īstenoti 
vai interpretēti tādā veidā, kas rada 
nevajadzīgus un neparedzētus 
reglamentējošus šķēršļus gan MVU, gan 
lielākiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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23.a aicina Komisiju izstrādāt 
pamatnostādnes valstu statistikas 
aģentūrām, lai apkopotu attiecīgos datus 
par Eiropas rūpniecības nozarēm, jo īpaši 
par ražošanu, kas ļautu novērtēt vērtību 
ķēžu integrāciju, nodarbinātības izaugsmi 
un teritoriālo attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 684
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b sagaida, ka rūpniecības stratēģija 
ietvers priekšlikumus par principa "viens 
pieņemts — viens atcelts" piemērošanu 
tādā veidā, ka attiecībā uz jebkādām 
papildu atbilstības izmaksām, kas ieviestas 
ar jauniem tiesību aktiem, atbilstošais 
atbilstības izmaksu apjoms tajā pašā 
nozarē tiks samazināts; uzsver, ka ir 
jārīkojas vērienīgāk un pēc iespējas 
jāsamazina regulatīvais slogs, un aicina 
uzņemties konkrētas saistības un mērķi 
samazināt nevajadzīgo regulatīvo slogu 
Eiropas un valstu līmenī par 30 %; 
uzskata, ka ES ir jāpastiprina principi, 
kas paredz "liels lielām lietām, mazs 
mazām lietām", lai labāk nodrošinātu 
samērīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 685
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
23.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.c uzsver aizvien pieaugošo Eiropas 
rūpniecības servitizāciju un digitalizāciju 
un to, ka ES rūpniecības nozares tiek 
relatīvi servitizētas starptautiskā 
salīdzinājumā; uzsver, ka ir jāturpina 
novērst šķēršļus pakalpojumu 
izmantošanai, tostarp fizisku personu 
pārvietošanās brīvībai un datu brīvai 
apritei gan iekšējā tirgū, gan attiecībā uz 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
trūkumu pasaules mērogā, ņemot vērā 
ekonomikā vērojamu augstāku 
koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 687
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
trūkumu pasaules mērogā, ņemot vērā 
ekonomikā vērojamu augstāku 
koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti 
pilnīgi funkcionējošā vienotā tirgū, kas 
ES uzņēmumus padara globāli 
konkurētspējīgus, cenšoties panākt 
līdzsvaru starp vienotā tirgus darbību un 
mūsu nozaru aizsardzību pret negodīgu 
globālo konkurenci; uzsver, ka ES ir 
jāpielāgo tās konkurences noteikumi, jo 
īpaši Eiropai ir jāpielāgo dominējošās 
pieejas jēdziens, lai ņemtu vērā, 
piemēram, patērētāju privātumu, personas 
datu aizsardzību, patērētāju izvēli, tirgus 
struktūru, pārorientācijas izmaksas un 
iestrēgšanas efektu; uzsver, ka Eiropas 
rūpniecības stiprums un konkurētspēja ir 
atkarīgi no blīva un daudzveidīga 
novatorisku mazo un vidējo uzņēmumu 
un piegādātāju tīkla; aicina Komisiju par 
prioritāti noteikt atbalstu MVU un 
jaunuzņēmumiem un palielināt to 
inovācijas spēju, kā arī nodrošināt tiem 
piekļuvi Stratēģisko investīciju 
mehānismam;

Or. en

Grozījums Nr. 688
Clara Ponsatí Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu 
pasaules mērogā, ņemot vērā ekonomikā 
vērojamu augstāku koncentrācijas, peļņas 
un nevienlīdzības līmeni;

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu 
pasaules mērogā, ņemot vērā ekonomikā 
vērojamu augstāku koncentrācijas, peļņas 
un nevienlīdzības līmeni, vienlaikus 
nodrošinot to, ka šādi Eiropas 
līderuzņēmumi nemazina brīvu 
konkurenci ES iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
trūkumu pasaules mērogā, ņemot vērā 
ekonomikā vērojamu augstāku 
koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju no 
jauna pielāgot konkurences noteikumus, 
lai garantētu dalībvalstu un Savienības 
suverenitāti un neatkarību, atbalstītu 
Eiropas līderuzņēmumus, aizsargātu 
piegādes ķēdes pret negodīgu konkurenci 
un galu galā stiprinātu rūpniecības 
klātbūtni šajās teritorijās;
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Or. en

Grozījums Nr. 690
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu 
pasaules mērogā, ņemot vērā ekonomikā 
vērojamu augstāku koncentrācijas, peļņas 
un nevienlīdzības līmeni;

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
nodrošinot MVU vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ar lielākiem 
uzņēmumiem un tādiem, kuriem ir lielāki 
resursi, un piegādes ķēdes aizsardzību pret 
negodīgu konkurenci, lai tādējādi 
kompensētu vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu trūkumu pasaules mērogā, ņemot 
vērā ekonomikā vērojamu augstāku 
koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un arī 
turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi 
piemēroti ES konkurences tiesību akti, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto 
Eiropas līderuzņēmumu atbalstīšanu un 
piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu 

24. būtisku starptautiskās ekonomikas 
izmaiņu kontekstā aicina Komisiju 
pārskatīt pretmonopola noteikumus un 
noteikumus par dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu un uzņēmumu 
koncentrāciju un arī turpmāk nodrošināt, 
ka tiek efektīvi piemēroti ES konkurences 
tiesību akti, cenšoties panākt līdzsvaru 
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konkurenci, lai tādējādi kompensētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu 
pasaules mērogā, ņemot vērā ekonomikā 
vērojamu augstāku koncentrācijas, peļņas 
un nevienlīdzības līmeni;

starp tā dēvēto Eiropas līderuzņēmumu 
atbalstīšanu un piegādes ķēdes aizsardzību 
pret negodīgu konkurenci, lai tādējādi 
kompensētu vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu trūkumu pasaules mērogā, ņemot 
vērā ekonomikā vērojamu augstāku 
koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 692
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atzīst, ka Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā izšķirošs faktors ir spēcīgs 
intelektuālā īpašuma tiesību regulējums, 
lai apkarotu rūpniecisko spiegošanu un 
viltošanu, tādēļ aicina Komisiju saglabāt 
un stiprināt šo sistēmu; uzsver, ka 
jānodrošina paritāte ar ASV un Ķīnu 
dzīvības zinātnes intelektuālā īpašuma 
(IP) stimulos, lai Eiropa arī turpmāk būtu 
pievilcīga vieta investīcijām pētniecībā un 
izstrādē un rūpniecības attīstībai; aicina 
Komisiju saglabāt un attīstīt Eiropas 
pasaules līmeņa IP sistēmu, veicinot 
spēcīgu IP aizsardzību, stimulus un 
apbalvošanas mehānismus pētniecībai un 
izstrādei, lai piesaistītu investīcijas 
nākotnes inovāciju attīstībai pacientu 
interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 693
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Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzskata, ka intelektuālā īpašuma 
tiesību efektīva piemērošana ir būtiska, lai 
aizsargātu uzņēmumu nemateriālos 
aktīvus, veicinātu inovāciju un radošumu 
un uzlabotu konkurētspēju, kā arī cīnītos 
pret viltošanu un pirātismu; atzinīgi vērtē 
paziņojumu par Rīcības plānu 
intelektuālā īpašuma jomā; aicina 
Komisiju atsākt debates par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzības 
paplašināšanu ES līmenī attiecībā uz 
nelauksaimnieciskiem produktiem, lai 
saglabātu zinātību, atbalstītu ilgtspējīgu 
ražošanu un darbvietas un palielinātu ES 
augstas kvalitātes ražojumu pievilcību un 
reputāciju visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 694
Salvatore De Meo

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju izveidot Eiropas 
Rūpniecības rekonstrukcijas aģentūru ar 
spēju glābt un pārvaldīt Eiropas 
uzņēmumus, kas ir stratēģiski svarīgi 
attiecībā uz savu nozari, kopējo ražošanu, 
nodarbinātības līmeni vai iespējamu 
ietekmi uz ražošanas sistēmu, lai 
nodrošinātu vienotu un efektīvu Eiropas 
rūpniecības politikas instrumentu, kas 
varētu novērst atšķirības starp valstu 
atbalsta shēmām, tādējādi novēršot 
pastāvīgus izkropļojumus vienotajā tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 695
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju arī turpmāk 
stiprināt Eiropas ražošanu ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
energoietilpīgās nozarēs (piemēram, 
ķimikālijas, tērauds, melnais metāls, 
cements, krāsainais metāls) un veicināt 
aprites ekonomiku, ņemot vērā ES 
2019. gada ģenerālplānu par 
konkurētspējīgu pārveidi energoietilpīgās 
nozarēs, lai palīdzētu likvidēt importu no 
reģioniem, kuros ir vairāk oglekļa, un 
stimulētu ES globālo tirdzniecības 
partneru augstākus klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a prasa Komisijai nodrošināt 
rūpniecības stratēģijas stingru pārvaldību, 
koncentrējoties uz apzinātajām 
četrpadsmit rūpnieciskajām ekosistēmām 
un iesaistot attiecīgās ieinteresētās 
personas un četrpadsmit rūpniecisko 
ekosistēmu pārstāvjus, kā arī dalībvalstu 
un ES iestāžu pārstāvjus;

Or. en
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Grozījums Nr. 697
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atzīst, ka Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā izšķirošs faktors ir spēcīgs 
intelektuālā īpašuma tiesību regulējums, 
tādēļ aicina Komisiju saglabāt un 
stiprināt šo sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 698
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b nolūkā aizsargāt Eiropas 
konkurētspēju uzstāj, ka gaidāmajā 
Komisijas Farmācijas stratēģijā 
ierosinātajiem pasākumiem jābūt vērstiem 
uz to, lai nodrošinātu, ka Eiropa 
"joprojām ir inovatore un pasaules 
līdere", kā priekšsēdētāja U. von der 
Leyen misijas vēstulē norādījusi veselības 
komisārei Stella Kyriakades, atzīstot, ka 
jebkuras ES politikas uzsākšana, kuras 
mērķis ir atjaunot zāļu un aktīvo vielu 
ražošanu Eiropā, sākas ar spēcīgas, uz 
pētniecību balstītas farmācijas nozares 
saglabāšanu tās teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 699
Tom Berendsen
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PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b aicina Komisiju izveidot Eiropas 
Rūpniecības rekonstrukcijas aģentūru ar 
spēju glābt un pārvaldīt Eiropas 
uzņēmumus, kas ir stratēģiski svarīgi 
attiecībā uz savu nozari, kopējo ražošanu, 
nodarbinātības līmeni vai iespējamu 
ietekmi uz ražošanas sistēmu, lai 
nodrošinātu vienotu un efektīvu Eiropas 
rūpniecības politikas instrumentu, kas 
varētu novērst atšķirības starp valstu 
atbalsta shēmām, tādējādi novēršot 
pastāvīgus izkropļojumus vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 700
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
24.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.c uzskata, ka visaptverošai pieejai 
rūpniecības stratēģijai, tostarp visām ES 
politikas jomām, var būt svarīga nozīme 
ekonomikas un "rūpniecības" 
diplomātijā; mudina Komisiju aktīvi 
izmantot ES tirdzniecības kameru tīklu 
trešās valstīs, lai izveidotu jaunas 
darījumdarbības partnerības, kā arī lai 
iekļautu rūpniecību misijās uz trešām 
valstīm;
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Or. en

Grozījums Nr. 701
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
24.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.d aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
īstenot Eiropas vienoto patentu, kā 
paredzēts 2013. gada 19. februāra 
nolīgumā par vienotā patenta jurisdikciju;

Or. en

Grozījums Nr. 702
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
24.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.e aicina pārskatīt ES tirdzniecības 
politiku, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
rūpniecības uzņēmumiem vairs nav 
jāsaskaras ar nelīdzsvarotu konkurenci, 
ko rada uzņēmumi no valstīm, kas nav ES 
dalībvalstis un kas savai produkcijai 
nepiemēro tādu pašu preskriptīvo prasību 
līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 703
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
24.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.f aicina palielināt "de minimis" 
atbalsta maksimālo apjomu un valsts 
atbalsta maksimālo apjomu, kas ar 
Komisijas Vispārējo grupu atbrīvojuma 
regulu (VGAR) ir atbrīvots no 
paziņošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 704
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
24.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.g aicina Komisiju aizliegt visa veida 
ES finansējumu uzņēmumiem, kas nav 
Eiropas vai trešo valstu uzņēmumi un kas 
praksē neievēro savstarpīgumu attiecībā 
uz piekļuvi publiskajam iepirkumam;

Or. en


