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Grozījums Nr. 1
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un 
klimata pārmaiņas;

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm 
principā ir jāveicina ilgtspējīga izaugsme, 
tomēr šim nolūkam ES budžetu var 
izmantot tikai konkrētos gadījumos un 
palīdzību uz vietas labāk un efektīvāk var 
sniegt katra dalībvalsts; 

Or. de

Grozījums Nr. 2
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un 
klimata pārmaiņas;

1. uzskata — ņemot vērā aktuālo 
ekonomikas stāvokli un tā kā ir 
nepieciešama fiskālā konsolidācija, ir 
jānosaka iespējami vairāk budžeta 
ierobežojumu, līdzekļus mērķtiecīgi 
atvēlot ES politikas nostādnēm un 
programmām, kuras varētu būtiski 
veicināt ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni 
Eiropas Savienībā un kuras palīdzētu
sabiedrībai pārvarēt grūtības, ko rada tādas 
nozīmīgas problēmas kā novecojusi 
infrastruktūra, novatorisma trūkums, 
resursu nepietiekamība un klimata 
pārmaiņas; 

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un
klimata pārmaiņas;

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība,
klimata pārmaiņas, Eiropas ražotņu 
pārvietošana, nepietiekams veselības 
aprūpes, izglītības un pētniecības 
finansējums un darba vietu trūkums;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un 
klimata pārmaiņas;

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
nozīmīgas grūtības;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Herbert Reul

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un 
klimata pārmaiņas;

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai risināt 
tādus nozīmīgus jautājumus kā 
energoapgāde, izejvielu apgādes 
nodrošināšana un klimata pārmaiņas;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt 
grūtības, ko rada tādas nozīmīgas 
problēmas kā resursu nepietiekamība un
klimata pārmaiņas;

1. uzskata, ka ES politikas nostādnēm un 
ES budžetam vajadzētu būtiski veicināt 
ilgtspējīgas izaugsmes atjaunotni Eiropas 
Savienībā un palīdzēt sabiedrībai risināt 
tādus nozīmīgus jautājumus kā droši un 
efektīvi energoresursi, kas nerada 
piesārņojumu, resursu nepietiekamība,
klimata pārmaiņas un integrēta, 
novatoriska sabiedrība;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Eiropas Savienības 
budžets ir dalībvalstu un paaudžu 
solidaritātei nozīmīgs instruments un ka 
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tas neapšaubāmi nodrošina pievienoto 
vērtību, jo ārkārtīgi lielā mērā ietekmē 
reālo ekonomiku, Eiropas iedzīvotāju 
ikdienu un viņu turpmākos dzīves 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a īpaši akcentē to, ka ir svarīgi 
nodrošināt ilgtermiņa ieguldījumu 
pētniecībā, izstrādē un jaunradē un ka 
2013. gadā ir jānodrošina pietiekams 
finansējums darbībām, kas saistītas ar 
pāreju uz videi saudzīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ir nobažījies par to, ka darba attiecības 
ir tikai 58,5 % sieviešu vecumā no 15 līdz 
64 gadiem, turpretim nodarbināto 
attiecīgā vecuma vīriešu īpatsvars ir 
70,1 %; uzskata, ka ir jārīkojas, lai 
sievietes iekļautu darba tirgū un 
nodrošinātu līdzsvaru starp ģimenes un 
darba dzīvi; 

Or. ro
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Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka nav izdevies samazināt to 
cilvēku skaitu, kuri dzīvo zem nabadzības 
sliekšņa, pat ja viņiem ir darbs; uzskata, 
ka uz noteiktu laiku vai nepilnu slodzi
nodarbinātajiem ilgtermiņā ir lemts 
nonākt trūkumā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt to, ka tiek radītas 
kvalitatīvas un labi apmaksātas darba 
vietas, kas garantē drošus un pienācīgus 
darba apstākļus;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzskata, ka saistībā ar ES stratēģiju, 
kas vērsta uz aktīvas dzīves paildzināšanu, 
tiek darīts pārāk maz, lai palīdzētu 
vecākiem ļaudīm iegūt IT prasmes, un 
mudina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
tieši šai mērķgrupai paredzētas plaša 
profila izglītojošas programmas;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Andreas Mölzer
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka ES budžetam ir 
unikāls sinerģijas potenciāls tādu politikas 
nostādņu īstenošanai, ko dalībvalstis pašu 
spēkiem vien nespētu realizēt; prasa 
optimāli izmantot esošo ES finansējumu, 
galvenokārt rūpējoties par ES pievienoto 
vērtību, efektīvi racionalizējot un panākot 
līdzsvarojošu iedarbību;

2. ir pārliecināts, ka dažās jomās ES 
budžetam ir sinerģijas potenciāls tādu 
politikas nostādņu īstenošanai, ko 
dalībvalstis pašu spēkiem vien nespētu 
realizēt; prasa taupīgi un optimāli izmantot 
esošo ES finansējumu, galvenokārt 
rūpējoties par ES pievienoto vērtību, 
efektīvi racionalizējot un panākot 
līdzsvarojošu iedarbību;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka ES budžetam ir unikāls 
sinerģijas potenciāls tādu politikas 
nostādņu īstenošanai, ko dalībvalstis pašu 
spēkiem vien nespētu realizēt; prasa 
optimāli izmantot esošo ES finansējumu, 
galvenokārt rūpējoties par ES pievienoto 
vērtību, efektīvi racionalizējot un panākot 
līdzsvarojošu iedarbību;

2. ir pārliecināts, ka ES budžetam ir unikāls 
sinerģijas potenciāls tādu politikas 
nostādņu īstenošanai, ko dalībvalstis pašu 
spēkiem vien nespētu realizēt; prasa 
optimāli izmantot esošo ES finansējumu, 
galvenokārt rūpējoties par ES pievienoto 
vērtību, veicinot spēcīgāku ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Edit Herczog

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

2.a saprot, ka Padome ir nobažījusies par 
ekonomiskiem un budžetam noteiktiem 
ierobežojumiem valsts līmenī, kas ieviesti 
globālās krīzes rezultātā, kura graujoši 
ietekmēja dalībvalstu ekonomisko 
izaugsmi un finanšu stabilitāti un 
pasliktināja to stāvokli parāda jomā, 
tomēr uzskata, ka 2013. gadā ir jāveic 
pasākumi, kas stiprinātu solidaritāti un 
veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi un 
nodarbinātību, tā panākot ekonomikas 
atlabšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm ir 
jānosaka un jāveicina jaunu, kvalitatīvu 
un ilgtspējīgu darba vietu izveide, attīstot 
Eiropas Savienībā ne vien videi saudzīgas 
rūpniecības nozares un efektīvu 
transportu un enerģiju, kas nerada 
piesārņojumu, bet arī mūsdienīgus, 
novatoriskus pakalpojumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Silvia-Adriana Ţicău

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

2.b vērš uzmanību uz to, ka ES un 
dalībvalstis nav ieguldījušas pietiekami 
daudz resursu pasākumos, kuru mērķis ir 
samazināt CO2 emisijas vai palielināt 
energoefektivitāti būvniecības un 
transporta nozarēs; aicina Komisiju 
sadarbībā ar dalībvalstīm rīkoties, lai 
palielinātu ēku energoefektivitāti, jo īpaši 
komunālo centrālās apkures un 
kondicionēšanas tīklu un mājokļu 
energoefektivitāti, un 2013. gadā atvēlēt 
šim mērķim vairāk finansējuma;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Edit Herczog

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina, ka Eiropas Savienības gada 
budžets, kuram ir līdzsvarojoša ietekme, 
valstu budžetos noteiktās prioritātes un 
visi pārējie ES instrumenti ir jāizmanto, 
lai atbalstītu dalībvalstu īstenoto 
ekonomikas atveseļošanas politiku, un tie 
ir jāsaskaņo ar izaugsmes un 
nodarbinātības stratēģiju „Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jens Rohde

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir 
noraizējies, jo ar maksimālajiem 
apjomiem, kas 1.a izdevumu kategorijā 
pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu 
shēmu, nepietiek, lai īstenotu ES 
prioritārās politikas nostādnes;

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, un 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē ierosinājumu 
piešķirt vairāk līdzekļu ilgtspējīgai 
izaugsmei, sevišķi Septītajai 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un 
jauninājumu programmai; tomēr uzsver, 
ka vairāk finansējuma šīm vajadzībām 
būtu jānodrošina, pārdalot jau esošos 
budžeta līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Edit Herczog

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir 
noraizējies, jo ar maksimālajiem 
apjomiem, kas 1.a izdevumu kategorijā 
pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu 
shēmu, nepietiek, lai īstenotu ES prioritārās 
politikas nostādnes;

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir 
konkurētspējas un nodarbinātības 
veicināšanai, lai īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”; uzsver, ka īpaša uzmanība 
ir jāvelta tam, lai tiktu īstenotas 
Parlamenta iepriekšējo gadu budžeta 
prioritātes; ir noraizējies, jo ar 
maksimālajiem apjomiem, kas 
1.a izdevumu kategorijā pieejami saskaņā 
ar spēkā esošo finanšu shēmu, nepietiek, 
lai īstenotu ES prioritārās politikas 
nostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andreas Mölzer
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks
finansējums un ka tas ir saskaņoti 
jāpiešķir, lai īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”; ir noraizējies, jo ar 
maksimālajiem apjomiem, kas 
1.a izdevumu kategorijā pieejami saskaņā 
ar spēkā esošo finanšu shēmu, nepietiek, 
lai īstenotu ES prioritārās politikas 
nostādnes;

3. atzīst, ka finansējums ir jāpiešķir 
saskaņoti, lai īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”; ir pārliecināts, ka ar 
maksimālajiem apjomiem, kas 
1.a izdevumu kategorijā pieejami saskaņā 
ar spēkā esošo finanšu shēmu, ir jāpietiek, 
lai īstenotu ES prioritārās politikas 
nostādnes;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir 
noraizējies, jo ar maksimālajiem 
apjomiem, kas 1.a izdevumu kategorijā 
pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu 
shēmu, nepietiek, lai īstenotu ES prioritārās 
politikas nostādnes;

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir 
noraizējies, jo ar maksimālajiem 
apjomiem, kas 1.a izdevumu kategorijā 
pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu 
shēmu, nepietiek, lai īstenotu ES prioritārās 
politikas nostādnes rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas politikas 
jomās;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ir 
noraizējies, jo ar maksimālajiem 
apjomiem, kas 1.a izdevumu kategorijā 
pieejami saskaņā ar spēkā esošo finanšu 
shēmu, nepietiek, lai īstenotu ES prioritārās 
politikas nostādnes;

3. atzīst, ka ir nepieciešams pamatīgāks 
finansējums un ka tas ir saskaņoti jāpiešķir, 
lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”; ar 
maksimālajiem apjomiem, kas 
1.a izdevumu kategorijā pieejami saskaņā 
ar spēkā esošo finanšu shēmu, nepietiek, 
lai īstenotu ES prioritārās politikas 
nostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jens Rohde

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a šai ziņā uzskata, ka mērķtiecīgāk būtu 
jāpievēršas pētniecības un jauninājumu 
jomā finansēto projektu īstenošanai, lai 
novērstu plaisu, kas pētījumu rezultātus 
šķir no reālu produktu laišanas tirgū, jo ir 
jāgarantē ES konkurētspēja;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm piešķirt nepieciešamo 
finansējumu projektiem, kas palīdz 
sasniegt Eiropas digitalizācijas 
programmas mērķus un jo īpaši mērķi līdz 
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2013. gadam nodrošināt 100 % platjoslas 
pārklājumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju 2013. gadā nodrošināt 
pietiekamu finansējuma apjomu ar 
konkrētiem Globālās satelītu navigācijas 
sistēmas (GNSS) lietojumiem un 
pakalpojumiem saistītai pētniecībai un 
izstrādei;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un
elastīgumu;

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot 
ilgtspējīgu attīstību, jo tas ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas nākotnē 
veicinās konkurētspēju un elastīgumu;
uzsver, ka tas ir jādara, nodrošinot 
sinerģiju ar kohēzijas politikas 
īstenošanu, un tas nedrīkst negatīvi 
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ietekmēt Savienības kohēzijas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

4. norāda, ka ES ekonomikas atlabšanai 
izšķiroša nozīme ir topošajām ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; uzskata, ka ar 2013. gada 
budžetu būtu jānodrošina iespēja raiti 
uzsākt šo jauno programmu izstrādi; prasa 
piesaistīt krietni iespaidīgākus resursus, 
sekmējot videi saudzīgas ekonomikas 
attīstību, jo tas ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nākotnē veicinās 
konkurētspēju un elastīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
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Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu; uzsver, ka atbilstoši ir
jāpiešķir līdzekļi, jo tam ir izšķiroša 
nozīme, lai veicinātu drošāku ES 
energoapgādi, ieviešot jaunu 
infrastruktūru un jaunas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

4. norāda, ka izšķiroša nozīme varētu būt
ES pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam, ja tām tiek piešķirts 
pietiekami daudz līdzekļu; prasa piesaistīt 
krietni iespaidīgākus resursus, sekmējot 
videi saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas 
ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

4. norāda, ka nozīmīgas ir tādas ES 
pamatprogrammas kā „Horizon 2020”, 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programma (COSME) 
un Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments; prasa efektīvi izmantot esošos 
resursus, sekmējot videi saudzīgas 
ekonomikas attīstību, jo tas ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas nākotnē 
veicinās konkurētspēju un elastīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Herbert Reul

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot Eiropas
ekonomikas attīstību, jo tas ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas nākotnē 
veicinās konkurētspēju un elastīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju un 
elastīgumu;

4. norāda, ka izšķiroša nozīme ir ES 
pamatprogrammām, tādām kā 
„Horizon 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmai (COSME) un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam; prasa piesaistīt krietni 
iespaidīgākus resursus, sekmējot videi 
saudzīgas ekonomikas attīstību, jo tas ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nākotnē veicinās konkurētspēju, 
rūpniecības attīstību un elastīgumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Paul Rübig

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
atbalstam īstenotas ES politikas, sevišķi 
attiecīgas pētniecības, izglītojošu 
pasākumu un informācijas izplatīšanas, 
nozīmi; uzsver, ka vērtīgu ieguldījumu šai 
ziņā var sniegt jaunizveidotais Plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma un brīvības centrs;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa īstenot spēcīgāku ES politiku mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam 
(t. i., ieguldīt līdzekļus MVU jaunrades un 
izaugsmes potenciālā) un nodrošināt, lai 
finansējums tiem būtu vienkāršāk 
pieejams;

5. vērš uzmanību uz to, ka tieši mazie un 
vidējie uzņēmumi laikposmā no 2002. līdz 
2010. gadam ir radījuši 85 % no visām 
jaunajām darba vietām1; prasa īstenot 
spēcīgāku ES politiku mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) atbalstam, lai pilnībā 
atraisītu to izaugsmes potenciālu, šai 
nolūkā veicinot MVU līdzdalību publiskā 
iepirkuma procedūrās, ieguldot līdzekļus 
jaunradē, palīdzot mazināt administratīvo 
slogu un nodrošinot tiem vienkāršāk 
pieejamu finansējumu;

__________________
1 „Vispirms domāt par mazākajiem” —
Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts 
(COM(2008)0394 galīgā redakcija).

Or. en

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa īstenot spēcīgāku ES politiku mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam 
(t. i., ieguldīt līdzekļus MVU jaunrades un 
izaugsmes potenciālā) un nodrošināt, lai 
finansējums tiem būtu vienkāršāk 
pieejams;

5. prasa īstenot spēcīgāku ES politiku mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam 
(t. i., ieguldīt līdzekļus MVU jaunrades un 
izaugsmes potenciālā) un nodrošināt, lai 
finansējums tiem būtu vienkāršāk 
pieejams; atzinīgi vērtē to, ka vairāk 
līdzekļu ir atvēlēts Uzņēmējdarbības un 
inovāciju programmai, kas nodrošina 
atbalstu jaunrades procesiem MVU; 
tomēr pauž arī dziļu nožēlu, jo Komisijas 
priekšlikumā nav paredzēta iespēja 
pilnībā īstenot programmu „Saprātīga 
enerģija Eiropai”;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Jens Rohde

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa īstenot spēcīgāku ES politiku 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
atbalstam (t. i., ieguldīt līdzekļus MVU 
jaunrades un izaugsmes potenciālā) un 
nodrošināt, lai finansējums tiem būtu 
vienkāršāk pieejams;

5. prasa ar mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) atbalstam paredzētajām ES
programmām mērķtiecīgi nodrošināt 
MVU vieglāk un vienkāršāk pieejamu 
riska kapitālu, lai garantētu stabilus 
ieguldījumus jaunradē, tādējādi 
garantējot MVU izaugsmes potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Paul Rübig

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzteic Komisiju par sekmīgi īstenotu 
sagatavošanas darbību „Erasmus 
jaunajiem uzņēmējiem”, atzinīgi vērtē 
lēmumu iekļaut šo programmu 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmā, tomēr vienlaikus pauž arī 
nožēlu, jo niecīgais piešķirtā finansējuma 
apjoms kavē programmas turpmāku 
īstenošanu, un tas savukārt attur no 
līdzdalības ieinteresētus potenciālos 
partnerus, tādēļ aicina Komisiju 
nodrošināt, ka programmai atvēlētais 
finansējums 2012. un 2013. gadā tiek 
attiecīgi palielināts;

Or. de
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Grozījums Nr. 38
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina Eiropas Komisijai, ka 
mērķtiecīgāk un ar spēcīgāku 
finansējumu ir īstenojamas programmas 
to mērķu sasniegšanai, kas noteikti Mazās 
uzņēmējdarbības aktā, kurā izklāstīti 
10 pamatprincipi, kas piemērojami, 
garantējot MVU labvēlīgāku 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Edit Herczog

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir vajadzīgas tieši mazo un 
vidējo uzņēmumu atbalstam paredzētas 
darbības un spēcīgākas budžeta saistības, 
tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi ar konkrētu 
rīcību rosināt interesi par uzņēmējdarbību 
un vēlmi to uzsākt un būtu jānodrošina 
šim nolūkam attiecīgi resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Edit Herczog

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

5.b atzīst, ka nedrīkst pieļaut, lai MVU 
samazinātu pašu ieguldīto līdzekļu 
apjomu, sevišķi pētniecībā un izstrādē; 
pauž viedokli, ka par vienu no galvenajām 
prioritātēm ir uzskatāms spēcīgāks EIB 
atbalsts MVU un infrastruktūrai, tātad ir 
jāpanāk maksimāla šī finansiālā atbalsta 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir jāiegulda līdzekļi, lai 
uzlabotu lauku vidi un dzīves kvalitāti 
lauku apvidos un lai sekmētu 
saimnieciskās darbības dažādošanu 
laukos;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Jens Rohde

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pilnībā atbalsta projektu obligāciju 
mehānisma ierosmi, kuras mērķis ir 
piesaistīt privātus ietaupījumus un 
pilnveidot to finanšu instrumentu klāstu, 
kas pieejami infrastruktūras projektiem 
enerģētikas, transporta un IKT jomā; 

6. pilnībā atbalsta projektu obligāciju 
mehānisma ierosmi, kuras mērķis ir 
piesaistīt privātus ietaupījumus un 
pilnveidot to finanšu instrumentu klāstu, 
kas pieejami infrastruktūras projektiem 
enerģētikas, transporta un IKT jomā; 
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uzsver, ka ir atbilstoši jāizmanto EIB 
noteiktie ilgtspējas kritēriji, tos piemērojot 
kā finanšu kritērijiem līdzvērtīgas nozīmes 
kritērijus;

uzsver — lai projektu obligācijas darbotos 
un kļūtu par privātiem kapitāla tirgiem 
reālu investīciju instrumentu, nevajadzētu 
pārmērīgi regulēt šādu obligāciju 
emitēšanu, un tādēļ ekonomiskajai 
ilgtspējai ir jābūt galvenajam projektu 
obligācijas kritērijam; uzskata, ka 
attiecīgos gadījumos EIB noteiktie 
ilgtspējas kritēriji un finanšu kritēriji ir 
projektiem vienlīdz spēcīgas nozīmes 
kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa izstrādāt īpašus finanšu 
instrumentus, lai atbalstītu Eiropas 
Investīciju fonda (EIF) iniciatīvas, kuru 
mērķis ir izveidot sociālajai 
uzņēmējdarbībai paredzētu Eiropas 
mēroga finansēšanas infrastruktūru, tā 
padarot šo nozari līdzvērtīgu citām 
ekonomikas nozarēm Eiropā;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a lai samazinātu piesārņojošās 
transporta emisijas, aicina Komisiju un 
dalībvalstis kā prioritāti apsvērt līdzekļu 
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ieguldīšanu tāda visas Eiropas viedā 
energotīkla izveidē, kurā var izmantot 
vietējā un reģionālā līmenī no 
atjaunojamiem resursiem ražotu enerģiju 
un kurš palīdz attīstīt elektromobiļu 
lietošanai nepieciešamo infrastruktūru;

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka laikposmā līdz 
2020. gadam ES enerģētikas sistēmā ir 
jāiegulda aptuveni viens triljons eiro1, lai 
sasniegtu Savienības politikas mērķus 
enerģētikas un klimata jomā, un ka 
energopārvades tīkliem trūkst 
finansējuma aptuveni 100 miljardu eiro 
apmērā;
__________________
1 Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 
2020. gadam un pēc tam — projekts 
integrētam Eiropas enerģētikas tīklam 
(COM(2010)0677 galīgā redakcija).

Or. en

Grozījums Nr. 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b pauž nožēlu, ka nav atvēlēts 
pietiekams finansējums iniciatīvām, kas 
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vērstas uz svarīgāko ES mērķu 
veicināšanu enerģētikas jomā, un ka vēl 
arvien nav piešķirts pietiekami daudz 
līdzekļu Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajam plānam (SET plānam), 
kaut gan Eiropas Parlaments to ir 
pastāvīgi pieprasījis;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka ES ir jāiegulda līdzekļi, 
nodrošinot Eiropai garantētu kosmosa un 
orbītas infrastruktūras pieejamību;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
plānošanas perioda gads, un ir noraizējies 
par maksājumu apropriāciju apjoma 
iespējamo samazināšanu; uzsver, ka ir 
būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem;

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
plānošanas perioda gads; uzsver, ka ir 
būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 49
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
plānošanas perioda gads, un ir noraizējies 
par maksājumu apropriāciju apjoma 
iespējamo samazināšanu; uzsver, ka ir 
būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem;

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
plānošanas perioda gads, un ir noraizējies 
par maksājumu apropriāciju apjoma 
iespējamo samazināšanu; uzsver, ka ir 
būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem, un atbalsta budžeta projektā 
Komisijas ierosināto maksājumu 
palielinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
plānošanas perioda gads, un ir noraizējies 
par maksājumu apropriāciju apjoma 
iespējamo samazināšanu; uzsver, ka ir 
būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem;

7. atgādina, ka 2013. gads būs pēdējais 
pašreizējā plānošanas perioda gads, un ir 
noraizējies par maksājumu apropriāciju 
apjoma iespējamo samazināšanu; uzsver, 
ka ir būtiski, lai ES pildītu saistības, ko tā 
uzņēmusies attiecībā uz jau iesāktiem 
projektiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Edit Herczog

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER 
projekta finansēšanas nolūkā tiek 
pārdalīti Septītajai pamatprogrammai vai 
citām 1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER
projekta finansēšanas nolūkā tiek 
pārdalīti Septītajai pamatprogrammai vai 
citām 1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi.

8. uzskata, ka ITER projekts ir viens no 
svarīgākajiem un daudzsološākajiem ES 
projektiem, un prasa piešķirt tā sekmīgai 
īstenošanai nepieciešamo finansējumu. 

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER
projekta finansēšanas nolūkā tiek pārdalīti 
Septītajai pamatprogrammai vai citām 
1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi.

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER
projekta finansēšanas nolūkā tiek pārdalīti 
Septītajai pamatprogrammai vai citām 
1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi, kā 
to budžeta projektā ir ierosinājusi 
Komisija; uzskata, ka vajadzētu pilnībā 
īstenot Septīto pamatprogrammu un ka, 
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pārdalot līdzekļus, kas ietaupīti saistībā ar 
kopīgām tehnoloģiju ierosmēm, tos 
nevajadzētu piešķirt ITER, bet gan 
pētniecības un izstrādes darbībām, jo tās 
var tuvākajā nākotnē nodrošināt ES 
ilgtspējīgus risinājumus enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER
projekta finansēšanas nolūkā tiek pārdalīti 
Septītajai pamatprogrammai vai citām 
1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi.

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER
programmas finansēšanas nolūkā tiek 
pārdalīti Septītajai pamatprogrammai vai 
citām 1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi, tā 
samazinot līdzekļu apjomu, kas pieejams 
mūsdienu sabiedrībai aktuālāko problēmu 
risināšanai paredzētām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka ITER 
projekta finansēšanas nolūkā tiek 
pārdalīti Septītajai pamatprogrammai vai 
citām 1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi.

8. joprojām stingri iebilst pret to, ka tiek 
pārdalīti Septītajai pamatprogrammai vai 
citām 1. izdevumu kategorijas 
pamatprogrammām piešķirtie līdzekļi, tā 
cenšoties rast risinājumu, kas nodrošinātu 
finansējumu ITER projekta papildu 
izmaksām 2013. gadā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 56
Edit Herczog

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē 2011. gada decembrī 
panākto vienošanos par ITER papildu 
izmaksu finansēšanu, tomēr uzskata —
tas, ka šim nolūkam 2013. gada budžetā 
tiek nodrošināta summa EUR 360 miljonu 
apmērā, nedrīkst apdraudēt citu ES 
politikas nostādņu sekmīgu īstenošanu, 
sevišķi to, kuras šai pēdējā plānošanas 
perioda gadā palīdz sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, un iebilst pret 
jebkādu tieši šai budžeta prioritātei 
nelabvēlīgu finansējuma pārdali.

Or. en


