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Grozījums Nr. 1
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. piekrīt Eiropadomes 2013. gada 
15. marta secinājumos paustajam 
viedoklim, ka „bezdarba problēmas 
atrisināšana ir vissvarīgākais sociālais 
uzdevums. Tādēļ pašreizējā kontekstā 
īpaša prioritāte un uzmanība jāpiešķir 
aktīvai nodarbinātības, sociālajai un 
darba tirgus politikai un īpaša prioritāte 
jāpiešķir arī jauniešu nodarbinātības 
veicināšanai”; prasa šai prioritātei 
nodrošināt vērienīgus budžeta 
piešķīrumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jean Lambert

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka izaugsme ir ļoti būtiska, lai 
radītu vairāk darbvietu un palielinātu 
labklājību, un ka struktūrfondu līdzekļi ir 
efektīvāk jāvirza uz izaugsmes veicināšanu
un ir jāpaātrina saistību apropriāciju 
izmaksa;

1. atgādina, ka lielāka skaita darbvietu 
izveide ir būtisks ekonomiskās attīstības 
elements un ka struktūrfondu līdzekļi ir 
efektīvāk jāvirza uz nodarbinātības
veicināšanu saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un saistību apropriāciju 
izmaksas paātrināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Frédéric Daerden
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka izaugsme ir ļoti būtiska, lai 
radītu vairāk darbvietu un palielinātu 
labklājību, un ka struktūrfondu līdzekļi ir 
efektīvāk jāvirza uz izaugsmes veicināšanu 
un ir jāpaātrina saistību apropriāciju 
izmaksa;

1. uzskata, ka par ES budžeta prioritāti 
2014. gadā būtu jānosaka atbalsts 
ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai, 
nodarbinātības sekmēšanai un cīņai pret 
jauniešu bezdarbu; atgādina, ka izaugsme 
ir ļoti būtiska, lai radītu vairāk darbvietu un 
palielinātu labklājību, un ka struktūrfondu 
līdzekļi ir efektīvāk jāvirza uz izaugsmes 
veicināšanu un darbvietu izveidi un ir 
jāpaātrina saistību apropriāciju izmaksa;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Sari Essayah

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka izaugsme ir ļoti būtiska, lai 
radītu vairāk darbvietu un palielinātu 
labklājību, un ka struktūrfondu līdzekļi ir 
efektīvāk jāvirza uz izaugsmes veicināšanu 
un ir jāpaātrina saistību apropriāciju 
izmaksa;

1. atgādina, ka izaugsme ir ļoti būtiska, lai 
radītu vairāk darbvietu un palielinātu 
labklājību, ka struktūrfondu līdzekļi ir 
efektīvāk jāvirza uz izaugsmes 
veicināšanu, ka līdzekļu plūsmām jābūt 
viegli izsekojamām un publiskām, lai 
sabiedrības locekļi varētu tās uzraudzīt un 
novērtēt to lietderīgumu, un ka ir 
jāpaātrina saistību apropriāciju izmaksa;

Or. fi

Grozījums Nr. 5
Frédéric Daerden

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

1.a atgādina par 2013. gada 13. marta 
rezolūciju, kurā tas uzsver savu 
apņemšanos novērst jebkādus maksājumu 
pārvietojumus no 2013. gada uz nākamo 
DFS, budžeta grozījuma galīgo 
pieņemšanu izvirza par priekšnosacījumu 
sarunu par DFS slēgšanai un prasa, lai 
Padome uzņemas politiskas saistības 
nodrošināt, ka finansējums visām 
juridiskajām saistībām, kas jāizpilda 
2013. gadā, tiktu izmaksāts līdz šā gada 
beigām; turklāt uzsver, ka vairāk nekā 
ceturtā daļa no budžeta grozījuma 
Nr. 2/2013 projekta kopējās summas 
(EUR 3253 miljoni) ir paredzēta Eiropas 
Sociālajam fondam iepriekšējo un 
pašreizējo saistību izpildei;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka primāro finanšu atbalstu 
politikas virzieniem, kuru mērķis ir risināt 
bezdarba problēmu un ilgstoši augsto 
nabadzības līmeni un veicināt sociālo 
integrāciju ES, nākamajā budžeta 
plānošanas periodā nodrošina ESF; tādēļ 
aicina dalībvalstis 25 % no ESF kohēzijas 
politikas mērķiem piešķirtā budžeta un 
20 % no ESF piešķīruma izmantot 
sociālās integrācijas veicināšanai un cīņai 
pret nabadzību, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu ES iedzīvotāju labklājības 
celšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a joprojām uzskata, ka vairāk budžeta 
apropriāciju ir jānodrošina visām sociālās 
jomas darbībām; uzskata, ka īpaši ir 
jādivkāršo Eiropas Sociālā fonda budžets, 
lai novērstu krīzes sociālās sekas, it īpaši 
bezdarbu un nabadzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b prasa palielināt Kopienas 
līdzfinansējuma īpatsvaru, it īpaši 
sociālajā jomā īstenojamiem projektiem 
(ESF, Kohēzijas fonds un programma 
„Progress”), lai nodrošinātu to, ka 
dalībvalstis, kas saskaras ar finanšu 
problēmām, varētu pilnībā izmantot ES 
līdzekļus; uzskata, ka dalībvalstu 
ieguldījumam nav jāpārsniedz 10 %;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.c norāda, ka visu ES līdzekļu 
pārvaldības noteikumos un to 
izmantošanā nepieciešama integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesībai, un īpašu 
uzmanību vērš uz ESF, kam jāspēj sekmēt 
līdztiesības, pastāvīgas un kvalitatīvas 
nodarbinātības, kā arī taisnīgas ienākumu 
sadales politiku;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju ātri rīkoties, lai 
atvieglotu Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas īstenošanu nolūkā 
veicināt atbalstošu aktīvo darba tirgus 
politiku un dažādu nodarbinātības politikas 
virzienu pareizu apvienojumu, lai uzlabotu 
rādītājus, kas raksturo reintegrāciju darba 
tirgū, it īpaši ilgstošo bezdarbnieku 
reintegrāciju;

2. mudina Komisiju ātri rīkoties, lai 
atvieglotu ESF izmantošanu un Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas īstenošanu nolūkā veicināt 
atbalstošu aktīvo darba tirgus politiku un 
dažādu nodarbinātības politikas virzienu 
pareizu apvienojumu, lai uzlabotu 
rādītājus, kas raksturo reintegrāciju darba 
tirgū, it īpaši ilgstošo bezdarbnieku 
reintegrāciju, vienlaikus gūstot labumu no 
sinerģijas, ko sniedz pārrobežu sadarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju ātri rīkoties, lai 
atvieglotu Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas īstenošanu nolūkā 
veicināt atbalstošu aktīvo darba tirgus 
politiku un dažādu nodarbinātības politikas 
virzienu pareizu apvienojumu, lai uzlabotu 
rādītājus, kas raksturo reintegrāciju darba 
tirgū, it īpaši ilgstošo bezdarbnieku 
reintegrāciju;

2. mudina Komisiju ātri rīkoties, lai 
atvieglotu Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas īstenošanu nolūkā 
veicināt atbalstošu aktīvo darba tirgus 
politiku un dažādu nodarbinātības politikas 
virzienu pareizu apvienojumu, lai uzlabotu 
rādītājus, kas raksturo reintegrāciju darba 
tirgū, it īpaši ilgstošo bezdarbnieku 
reintegrāciju, dalībvalstīs veicinot tādus 
instrumentus kā progress, 
mikrofinansēšana un pārrobežu 
partnerība;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ierosina izveidot jaunu budžeta 
pozīciju un paredzēt tai pienācīgu
finansējumu, lai palīdzētu īstenot fiktīvi 
pašnodarbināto personu statusa maiņu, 
dodot viņiem iespēju noslēgt pienācīgus 
darba līgumus, kas nodrošina sociālā 
tiesības, jo tas ir svarīgs jautājums, kas 
skar strādājošo tiesības;

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju atvieglot Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas ātru īstenošanu
un pilnībā izmantot sagatavošanas darbības 
„Tava pirmā EURES darbavieta” 
potenciālu, lai veicinātu mobilitāti, un 
sagatavošanas darbības „Jauniešiem 
paredzēti aktivizēšanas pasākumi, ar 
kuriem īsteno iniciatīvu “Jaunatne 
kustībā”” potenciālu, lai varētu sākt 
darboties Jaunatnes garantijas shēma;

3. uzstāj, ka 2014. gada budžetā prioritāte 
jāpiešķir cīņai pret jauniešu bezdarbu;
prasa lielāko daļu Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai paredzētā 
finansējuma iekļaut tās īstenošanas 
laikposma sākumā, proti 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 
pirmajos trīs gados, un pilnībā izmantot 
sagatavošanas darbības „Tava pirmā 
EURES darbavieta” potenciālu un Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas EURES iedaļā paredzētās 
mērķtiecīgās mobilitātes shēmas, lai 
veicinātu mobilitāti, un sagatavošanas 
darbības „Jauniešiem paredzēti 
aktivizēšanas pasākumi, ar kuriem īsteno 
iniciatīvu “Jaunatne kustībā”” potenciālu, 
lai varētu sākt darboties Jaunatnes 
garantijas shēma;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai paredzētais 
finansējums ir daudz mazāks nekā 
summa, kas nepieciešama, lai reāli 
samazinātu jauniešu bezdarbu; šajā 
sakarībā vērš uzmanību uz SDO pētījumu 
„Nodarbinātības krīze eurozonā —
tendences un politiskie risinājumi”, kurā 
norādīts — lai iniciatīva sniegtu 
pamanāmus rezultātus jauniešu bezdarba 
mazināšanas ziņā, tai ir jāpiešķir 
EUR 21 miljards;
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Or. pt

Grozījums Nr. 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka no ES budžeta ir jāatbalsta 
profesionālās apmācības un kvalifikācijas 
iegūšanas pasākumi;

4. uzskata, ka no ES budžeta ir jāatbalsta 
profesionālās apmācības un kvalifikācijas 
iegūšanas pasākumi, piešķirot atbilstošus 
budžeta līdzekļus ESF un programmai 
„Erasmus visiem”; šajā sakarībā atgādina 
par priekšlikumu Padomes ieteikumam 
attiecībā uz Jaunatnes garantijas 
izveidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jean Lambert

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt 
atbilstošu finansējumu pilsoniskās 
sabiedrības tīkliem, it īpaši ņemot vērā to, 
ka sabiedrība apzinās pieaugošo plaisu 
starp ES un pilsoņiem, kurus tā pārstāv;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
5. punkts



AM\936563LV.doc 11/19 PE510.814v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt pietiekamas 
maksājumu apropriācijas Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam 
paredzētajā budžeta pozīcijā;

5. uzsver, ka atjauninātajam EGF var būt 
būtiska loma pāreju uz nodarbinātību 
raksturojošo rādītāju uzlabošanā, ņemot 
vērā tā izteikto koncentrēšanos uz 
profesionālo apmācību un konsultēšanu;
mudina Komisiju nodrošināt pietiekamas 
maksājumu apropriācijas — vismaz 
EUR 75 000 000 apmērā — Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam 
paredzētajā budžeta pozīcijā; pauž nožēlu, 
ka maksājumu apropriāciju trūkums 
2012. gada beigās vēl vairāk aizkavēja šā 
fonda līdzekļu izmantošanu; atgādina, ka 
EGF tika izveidots kā atsevišķs specifisks 
instruments ar konkrētiem mērķiem un 
termiņiem un ka līdz ar to tam ir vajadzīgs 
atsevišķs piešķīrums, tādējādi novēršot 
vajadzību pārvietot līdzekļus no citām 
budžeta pozīcijām, kā tas noticis iepriekš, 
kas varētu apgrūtināt EGF politikas 
mērķu sasniegšanu; pauž cerību, ka 
jaunajā Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda regulā (2014–2020) 
tiks iekļauti turpmāki procedūras 
uzlabojumi un ka tiks palielināts EGF 
lietderīgums, pārredzamība un 
pamanāmība;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt pietiekamas 
maksājumu apropriācijas Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam 
paredzētajā budžeta pozīcijā;

5. mudina Komisiju nodrošināt pietiekamas 
maksājumu apropriācijas Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam 
paredzētajā budžeta pozīcijā un to, ka 
dalībvalstis pienācīgi un atbilstīgi izmanto 
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šā fonda līdzekļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam, lai cīnītos pret 
galēju nabadzību;

6. prasa, lai Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam 2014.–2020. gada 
laikposmam tiktu piešķirtas saistību 
apropriācijas EUR 5 000 000 000 apmērā;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Csaba Őry

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas 
fondam, lai cīnītos pret galēju nabadzību;

6. prasa septiņu gadu plānošanas 
laikposma sākumā nodrošināt stabilas un 
paātrinātas saistību un maksājumu 
apropriācijas Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam, lai cīnītos pret galēju 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Hans-Peter Martin

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas 
fondam, lai cīnītos pret galēju nabadzību;

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko un sociāli atstumto 
personu atbalstīšanas fondam, lai cīnītos 
pret galēju nabadzību;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas 
fondam, lai cīnītos pret galēju nabadzību;

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas 
saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas 
fondam, lai cīnītos pret galēju nabadzību
un tās pašreizējo palielināšanos, šo 
apropriāciju summu nosakot ne mazāku 
kā ikgadējais piešķīrums reālā izteiksmē 
Eiropas pārtikas palīdzības programmai 
trūcīgām personām laikposmā no 2007.–
2013. gadam; uzskata — ņemot vērā 
datumu, kurā jāpublicē konkursa 
uzaicinājums, un šīs regulas pieņemšanas 
un darbības programmu sagatavošanas 
termiņus, ir jāizstrādā noteikumi, lai 
atvieglotu elastīgu pāreju 2014. gadā, 
tādējādi novēršot piegāžu pārtraukumus 
2013./2014. gada ziemā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Frédéric Daerden

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

6.a uzsver Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas nozīmi darbību 
un paraugprakses apmaiņas atbalstīšanā 
attiecībā uz veiksmīgu politikas 
īstenošanu un mehānismiem, kas 
paredzēti ilgtermiņa sociālās atstumtības 
samazināšanai un novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas nozīmi darbību 
un paraugprakses apmaiņas atbalstīšanā 
attiecībā uz veiksmīgu politikas 
īstenošanu un mehānismiem, kas 
paredzēti sociālās atstumtības 
samazināšanai un novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka sociālās atstumtības jomā ir 
jāpiemēro integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesībai principi, jo atsumtības no 
darba tirgus un atšķirīgās darba samaksas 
starp dzimumiem dēļ nabadzība 
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procentuāli vairāk skar sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas sociālās 
uzņēmējdarbības virzienu;

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas sociālās 
uzņēmējdarbības virzienu, it īpaši 
uzņēmumiem, kas ir attīstījuši uzņēmumu 
sociālās atbildības sociālo aspektu;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Csaba Őry

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas sociālās 

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas sociālās 
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uzņēmējdarbības virzienu; uzņēmējdarbības virzienu; prasa atvieglot 
mikrokredīta pieejamību, izmantojot 
mikrofinansēšanas instrumentu, un 
stiprināt EURES shēmu, lai uzlabotu 
darbaspēka mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas sociālās 
uzņēmējdarbības virzienu;

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir 
jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp 
sociālo uzņēmējdarbību un inovatīvus 
sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, 
kā arī ir jāatvieglo finansējuma pieejamība, 
izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmas mikrofinansēšanas 
un sociālās uzņēmējdarbības virzienu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka mikrouzņēmumi un mazie 
un vidējie uzņēmumi Eiropas Savienībā 
nodarbina daudz darba ņēmēju un ka 
viena no galvenajām problēmām šādu 
uzņēmumu izveidē un dzīvotspējas 
uzturēšanā ir finansējuma iegūšana; tādēļ 
ierosina lielāku uzmanību veltīt Sociālo 
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pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas mikrofinansēšanas 
elementam;

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka 2014. gada budžeta līdzekļi ir 
jāizmanto, lai veicinātu strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai palīdzētu risināt 
jaunus ekonomiskās un finanšu krīzes 
radītus problēmjautājumus veselības un 
darba drošības jomā.

8. uzsver, ka 2014. gada budžetā ir 
jānodrošina pienācīgs finansējums 
Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūrai un Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas iedaļai par drošību un 
veselības aizsardzību darbā, lai atbalstītu 
un turpinātu veicināt strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai saistībā ar 
atjaunināto ES 2014.–2020. gada 
stratēģiju drošībai un veselības 
aizsardzībai darbā palīdzētu risināt jaunus 
ekonomiskās un finanšu krīzes radītus 
problēmjautājumus veselības un darba 
drošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka 2014. gada budžeta līdzekļi ir 
jāizmanto, lai veicinātu strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai palīdzētu risināt 
jaunus ekonomiskās un finanšu krīzes 

8. uzsver, ka 2014. gada budžetā ir 
jānodrošina pienācīgs finansējums 
Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūrai un ar drošību un 
veselības aizsardzību darbā saistītajām 
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radītus problēmjautājumus veselības un 
darba drošības jomā.

programmām un darbībām, lai atbalstītu 
un turpinātu veicināt strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai saistībā ar 
atjaunināto ES 2014.–2020. gada 
stratēģiju drošībai un veselības 
aizsardzībai darbā palīdzētu risināt jaunus 
ekonomiskās un finanšu krīzes radītus 
problēmjautājumus veselības un darba 
drošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jean Lambert

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka 2014. gada budžeta līdzekļi ir 
jāizmanto, lai veicinātu strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai palīdzētu risināt 
jaunus ekonomiskās un finanšu krīzes 
radītus problēmjautājumus veselības un 
darba drošības jomā.

8. uzsver, ka 2014. gada budžeta līdzekļi ir 
jāizmanto, lai veicinātu strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu visā ES un lai palīdzētu risināt 
jaunus ekonomiskās un finanšu krīzes 
radītus problēmjautājumus veselības un 
darba drošības jomā un attīstīt jaunas 
rūpniecības nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina — ja savlaicīgi netiks 
panākta vienošanās par nākamo DFS, 
saskaņā ar LESD 312. panta 4. punktu 
līdz brīdim, kad būs pieņemta jaunā DFS 
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regula, tiks piemēroti pašreizējās DFS 
pēdējā gada maksimālie apjomi un 
pašreizējā Iestāžu nolīguma par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
30. punkts, un tas nozīmē to, ka tiks 
pagarināta 2013. gada maksimālo apjomu 
izmantošana, tos koriģējot ar fiksētu 
deflatoru 2 % gadā; atkārto, ka šādā 
gadījumā tas ir gatavs ātri vienoties ar 
Padomi un Komisiju, lai nodrošinātu to, 
ka ir spēkā juridiskais pamats, kas 
nepieciešams ES programmu un politikas 
virzienu īstenošanai 2014. gadā, it īpaši 
jaunajai Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmai, Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam un 
Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam;

Or. en


