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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes nostiprināšanai 
un tehniskajai palīdzībai. Visbeidzot, 
programmai būtu jānodrošina budžeta 
elastība, izveidojot rezervi, ko piešķirs reizi 
gadā, lai nodrošinātu politikas prioritātes.

(5) Programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai, tehnoloģiskai uzlabošanai 
un modernizēšanai un tehniskajai 
palīdzībai. Visbeidzot, programmai būtu 
jānodrošina budžeta elastība, izveidojot 
rezervi, ko piešķirs reizi gadā, lai 
nodrošinātu politikas prioritātes.

Or. pt

Pamatojums

Finansējot MMVU, būtu jārada tiem iespēja atjaunināt un modernizēt tehnoloģiju tā, lai tie 
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var novērst grūtības un šķēršļus, ar kādiem tiem nākas saskarties, un jo īpaši šķēršļus, kas 
saistīti ar ražošanas un sadales nozaru koncentrāciju un monopolizāciju.  

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos pēc brīvas gribas, nevis 
bezdarba vai citu sociālo problēmu dēļ, 
nodrošinot ciešu sadarbību starp 
dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

Or. pt

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt, ka darba ņēmēju pārvietošanās notiek brīvas izvēles rezultātā, 
nevis bezdarba vai citu sociālo problēmu dēļ. 

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta 
nepieejamība, jo īpaši cilvēkiem, kuri 
atrodas vistālāk no darba tirgus. Savienības 
un dalībvalstu centieni šajā jomā ir 
jāpaplašina, lai palielinātu 

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta 
nepieejamība, jo īpaši cilvēkiem, kuri 
atrodas vistālāk no darba tirgus. Savienības 
un dalībvalstu centieni šajā jomā ir 
jāpaplašina, lai palielinātu 
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mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, it sevišķi 
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai pilnveidot 
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts. Tāpēc 
Eiropas Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu.

mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, it sevišķi 
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai pilnveidot 
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts. Tāpēc 
Eiropas Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu. Svarīgi arī, lai sniegtais 
kredīts būtu pietiekams, lai nosegtu 
tehnoloģiju modernizāciju un 
uzlabojumus, kas nepieciešami, lai 
saglabātu mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu likviditāti un 
neatkarību.

Or. pt

Pamatojums

Finansējot MMVU būtu jārada tiem iespēja atjaunināt un modernizēt tehnoloģiju tā, lai tie 
var novērst grūtības un šķēršļus, ar kādiem tiem nākas saskarties, jo ir svarīgi nodrošināt 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu likviditāti un neatkarību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar Līguma 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta dzimumu līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums. Lai spriestu par 
to, kādā veidā programmas darbības risina 
dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, būtu jāveic regulāra 
uzraudzība un novērtēšana.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)  

Or. pt

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

(a) Savienības un dalībvalstu galveno
politikas veidotāju un citu ieinteresēto 
personu vidū veicināt stratēģijas, lai 
palielinātu nodarbinātību un garantētu 
sociālās un darba tiesības tā, lai īstenotu 
konkrētas un saskaņotas darbības gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

Or. pt

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

(b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas valsts sociālās aizsardzības 
sistēmas un darba tirgus un veicināt 
politiskās reformas, atbalstot labu 
pārvaldību, savstarpēju zināšanu apguvi un 
sociālo inovāciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

(d) Nodrošināt darba ņēmējiem 
ģeogrāfiskās mobilitātes iespējas, kam 
pamatā nav bezdarbs vai citas sociālās 
problēmas, un palielināt visiem pieejamas
nodarbinātības iespējas, paredzot sociālās 
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un darba tiesības; 

Or. pt

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt, ka darba ņēmēju pārvietošanās notiek brīvas izvēles rezultātā, 
nevis bezdarba vai citu sociālo problēmu dēļ. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

(e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam, 
kas ļautu tiem panākt lielāku likviditāti 
un neatkarību.

Or. pt

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) rosināt darbavietu radīšanu, 
nodrošinot tiesības, un jaunu prasmju 
paredzēšanu un attīstīšanu jaunām, 
kvalitatīvām darbavietām, sasaistot 
nodarbinātības un sociālo politiku ar 
ražošanas un strukturālo politiku, kas 
atbalsta pāreju uz ekonomiku, kurā ir 
zems oglekļa patēriņš un tiek efektīvi 
izmantoti resursi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

(a) 50 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

Or. pt

Pamatojums

Skatīt grozījumu 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

(c) 30 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

Or. pt

Pamatojums

Viena no lielākajām problēmām, ar kādām nākas saskarties MMVU dibināšanā un to 
darbībā, ir grūtības iegūt finansējumu, tādēļ mēs ierosinām stiprināt mikrofinansēšanas jomu. 


