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Grozījums Nr. 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
(MVU) kā vieniem no galvenajiem 
darbvietu radītājiem ES, īstenojot plašu 
pasākumu klāstu;

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) kā vienu no 
galvenajiem darbvietu radītājiem ES
izveides un attīstības atbalstīšanai, 
īstenojot plašu pasākumu klāstu;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) kā vieniem no galvenajiem 
darbvietu radītājiem ES, īstenojot plašu 
pasākumu klāstu;

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai un stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanai, kā arī atbalsta 
sniegšanai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) kā vieniem no 
galvenajiem darbvietu radītājiem ES, 
īstenojot plašu pasākumu klāstu un 
izmantojot novatoriskus finanšu 
instrumentus;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) kā vieniem no galvenajiem 
darbvietu radītājiem ES, īstenojot plašu 
pasākumu klāstu;

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), tostarp mikrouzņēmumiem, kā 
vieniem no galvenajiem darbvietu 
radītājiem ES, īstenojot plašu pasākumu 
klāstu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Hans-Peter Martin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) kā vieniem no galvenajiem 
darbvietu radītājiem ES, īstenojot plašu 
pasākumu klāstu;

1. uzsver, ka kohēzijas politika 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 
svarīgs un efektīvs instruments gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
radīšanai, kā arī atbalsta sniegšanai
uzņēmējiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) kā vieniem no 
galvenajiem darbvietu radītājiem ES, 
īstenojot plašu pasākumu klāstu;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka saskaņā ar Eurostat datiem 
ekonomikas krīzes dēļ MVU ir grūtāk 
saņemt banku aizdevumus un ka 
laikposmā no 2007. līdz 2010. gadam 
19 dalībvalstīs no tām 20 dalībvalstīm, par 
kurām ir pieejami dati, bija vērojams 
noraidīto aizdevuma pieteikumu īpatsvara 
pieaugums;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b prasa Padomei pieņemt vērienīgos 
pasākumus, ko Komisija un Eiropas 
Investīciju banka ierosinājušas saistībā ar 
kopējā riska sadales mehānismu, kuru 
paredzēts izveidot saskaņā ar jauno 
daudzgadu finanšu shēmu, apvienojot ES 
budžeta resursus (no programmām 
COSME un „Apvārsnis 2020”) un 
struktūrfondu līdzekļus ar EIB, EIF un 
valstīm piederošo valsts attīstības banku 
aizdošanas iespējām;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

1.c prasa dalībvalstīm un reģioniem 
izveidot efektīvas informācijas un atbalsta 
sistēmas, lai dotu MVU iespēju gūt 
labumu no ES finansējuma; norāda, ka, 
lai gan laikposmā no 2007. līdz 
2011. gadam dalībvalstis darbības 
programmām, kas paredzētas MVU 
atbalstam, kopumā iztērēja 
EUR 23 miljardus, saikne starp ES 
politiku un MVU vēl aizvien ir 
sarežģīta — galvenokārt ES fondu 
daudzpakāpju pārvaldības, birokrātijas 
radītā sloga, īsu pieteikumu iesniegšanas 
termiņu un finansēšanas vadības 
instrumentu pārliekās sarežģītības dēļ, kā 
arī tādēļ, ka MVU rīcībā nav pietiekamu 
rezervju, lai tie varētu izpildīt atsevišķu 
projektu priekšfinansējuma prasības;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina dalībvalstis izmantot Eiropas 
strukturālo un investīciju (ESI) fondu 
līdzekļus, lai koncentrētos uz darbvietu 
radīšanu, nodrošinot labvēlīgu vidi 
mazajiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai 
un jaunu uzņēmumu veidošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un
nodarbinātību un radot uzņēmējdarbības 
garu, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu, personu, 
kuras nemācās, nestrādā un nav 
iesaistītas apmācībā, un citu 
mazaizsargāto grupu vidū; tāpēc aicina 
nodrošināt, lai Eiropas strukturālo un 
investīciju (ESI) fondu izmantojums būtu 
vērsts uz darbvietu un uzņēmējdarbības 
iespēju radīšanu, nodrošinot labvēlīgu vidi 
un taisnīgu tiesisko regulējumu mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Hans-Peter Martin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, 
veicinot reģionālo konkurētspēju un 
nodarbinātību, ES sociālā kohēzija sniegtu 
ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa 
novēršanā ES, jo īpaši jauniešu vidū; tāpēc 
aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo 
un investīciju (ESI) fondu izmantojums 
būtu vērsts uz stabilu darbvietu radīšanu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu 
uzņēmumu veidošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ESI fondi sniedz atbalstu 
iestādēm un ieinteresētajām personām 
vietējā un reģionālā līmenī, lai veicinātu 
inovācijas un uzlabotu MVU 
konkurētspēju, tādējādi risinot pašreizējās 
ekonomiskās problēmas, jo īpaši saistībā ar 
augsto bezdarba līmeni;

3. uzsver, ka ESI fondi sniedz atbalstu 
iestādēm un ieinteresētajām personām 
vietējā un reģionālā līmenī, lai veicinātu 
pētniecību, izstrādi un inovācijas un 
uzlabotu MVU konkurētspēju, tādējādi 
risinot pašreizējās ekonomiskās problēmas, 
jo īpaši saistībā ar augsto bezdarba līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ESI fondi sniedz atbalstu 
iestādēm un ieinteresētajām personām 
vietējā un reģionālā līmenī, lai veicinātu 
inovācijas un uzlabotu MVU 
konkurētspēju, tādējādi risinot pašreizējās 
ekonomiskās problēmas, jo īpaši saistībā ar 
augsto bezdarba līmeni;

3. uzsver, ka ESI fondi sniedz atbalstu 
iestādēm un ieinteresētajām personām 
vietējā, valsts un reģionālā līmenī, lai 
veicinātu inovācijas un mācības 
darbavietā un uzlabotu MVU 
konkurētspēju, tādējādi risinot pašreizējās 
ekonomiskās un sociālās problēmas, jo 
īpaši saistībā ar augsto bezdarba līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un jāparedz drošības 
un veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu kvalitatīvas un labi apmaksātas 
darbvietas visos ES reģionos;

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jāņem vērā 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un drošības un 
veselības aizsardzības standarti un ir 
jānodrošina atbilstoši apmaksātu 
darbvietu izveide visos ES reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un jāparedz drošības 
un veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu kvalitatīvas un labi apmaksātas 
darbvietas visos ES reģionos;

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām, sociālajām 
un vides prasībām un jāparedz drošības un 
veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu pienācīgas un labi apmaksātas 
darbvietas visos ES reģionos; iesaka 
izmantot sociālās un solidaritātes 
ekonomikas uzņēmumu gadījumā gūto 
pieredzi, kas šajā sakarā piedāvā integrētu 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un jāparedz drošības 
un veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu kvalitatīvas un labi apmaksātas 
darbvietas visos ES reģionos;

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, inovācijas un 
darbvietu izveidi, ir jānodrošina līdzsvars 
starp ekonomiskajām un sociālajām 
prasībām un jāparedz drošības un veselības 
aizsardzības standarti, vienlaikus atbalstot 
pārdomātu specializāciju un ņemot vērā 
ekosistēmu, lai garantētu pienācīgas un 
labi apmaksātas darbvietas visos ES 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un jāparedz drošības 
un veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu kvalitatīvas un labi apmaksātas 
darbvietas visos ES reģionos;

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina 
līdzsvars starp ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām un jāparedz drošības 
un veselības aizsardzības standarti, lai 
garantētu pienācīgas, labi apmaksātas un 
kvalitatīvas darbvietas visos ES reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir cilvēku, tostarp 
jauniešu, uzņēmējdarbības un radošo 
prasmju uzlabošana, un uzsver, ka visām 
dalībvalstīm un reģioniem būtu pilnībā 
jāizmanto šī iespēja, lai risinātu jauniešu 
bezdarba problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu 
pašnodarbinātībai un konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības un biznesa prasmju 
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būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

uzlabošana, un uzsver, ka visām 
dalībvalstīm un reģioniem būtu pilnībā 
jāizmanto šī iespēja, lai risinātu jauniešu 
bezdarba problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu; 
uzsver, ka ESI fondu prioritātei jābūt 
radīt optimālu sistēmu projektu, 
piemēram, jauniešu jaunizveidotu 
uzņēmumu, darbības uzsākšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;
uzsver, ka ar ESI fondu starpniecību 
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vietējām un reģionālajām iestādēm īpaša 
uzmanība jāpievērš uzņēmējdarbības 
veicināšanai vietējā līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Hans-Peter Martin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga 
nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem 
projektiem, kuru mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un 
uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem 
būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai 
risinātu jauniešu bezdarba problēmu;
turklāt norāda, ka ESI fondu atbalstītie 
pašreizējie projekti ir jāizvērtē, lai 
konstatētu, vai tie ir bijuši sekmīgi vai nē, 
un neefektīvi izlietotie līdzekļi jānovirza
tiem projektiem, kuri varētu palīdzēt 
risināt jauniešu bezdarba problēmu;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos instrumentus, un norāda uz 
vajadzību paplašināt šo instrumentu 
darbības jomu, ņemot vērā, ka grūtības 
piekļūt finansējumam ir viens no 
galvenajiem šķēršļiem MVU izaugsmei;

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos novatoriskos finanšu 
instrumentus, un norāda uz vajadzību 
palielināt šo instrumentu tvērumu un 
garantēt to juridisko skaidrību, ņemot 
vērā, ka grūtības piekļūt finansējumam ir 
viens no galvenajiem šķēršļiem MVU 
izaugsmei; norāda, ka pastiprināta 
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finanšu instrumentu nozīme var garantēt 
līdzekļu apgrozību, veicināt publisko un 
privāto partnerību veidošanu un kopā ar 
ES budžetu panākt pastiprinošu efektu; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka jaunajā 
plānošanas laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam finanšu instrumentu 
piemērošana ir paplašināta, attiecinot tos 
uz visiem tematiskajiem mērķiem un 
visiem ESI fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos instrumentus, un norāda uz 
vajadzību paplašināt šo instrumentu 
darbības jomu, ņemot vērā, ka grūtības 
piekļūt finansējumam ir viens no 
galvenajiem šķēršļiem MVU izaugsmei;

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos instrumentus un novatoriskas 
shēmas, un norāda uz vajadzību paplašināt 
šo instrumentu darbības jomu un 
nodrošināt paraugprakses apmaiņu starp 
reģioniem, ņemot vērā, ka grūtības piekļūt 
finansējumam ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem MVU izaugsmei;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos instrumentus, un norāda uz 
vajadzību paplašināt šo instrumentu 

6. uzsver MVU iespējas piekļūt 
finansējumam, izmantojot ESI fondu 
nodrošinātos instrumentus, un norāda uz 
vajadzību paplašināt šo instrumentu, 
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darbības jomu, ņemot vērā, ka grūtības 
piekļūt finansējumam ir viens no 
galvenajiem šķēršļiem MVU izaugsmei;

tostarp elastīgu mikrofinansēšanas 
instrumentu, darbības jomu, ņemot vērā, 
ka grūtības piekļūt finansējumam ir viens 
no galvenajiem šķēršļiem MVU izaugsmei;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Karin Kadenbach

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt 
uzņēmējdarbības un izglītības nozares 
pārstāvjus, īstenojot pārrobežu projektus, 
sekmējot sadarbību starp augstskolām un 
tehniskajām koledžām, kā arī veidojot 
inovāciju kopas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver finanšu instrumentu nozīmi 
MVU atbalstīšanā ar aizdevumu, 
garantiju vai kapitāla daļu palīdzību; 
uzsver, ka jaunajā plānošanas laikposmā 
no 2014. līdz 2020. gadam būs vēlama 
plašāka šo instrumentu izmantošana 
līdztekus Eiropas struktūrfondiem un 
investīciju fondiem, un mudina 
dalībvalstis izmantot šīs iespējas;

Or. pl
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Grozījums Nr. 28
Karin Kadenbach

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka ESI fondi jādara pieejami 
mazajiem uzņēmumiem, piem., vienas 
personas uzņēmumiem, lai dotu tiem 
iespēju sadarboties zinātnes un 
pētniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka regulu noteikumi attiecībā uz 
jauno kohēzijas politikas laikposmu 
(2014.–2020. gads) sekmēs administratīvā 
sloga samazināšanu MVU, tādējādi 
palīdzot nodrošināt labākus nosacījumus 
jaunu darbvietu radīšanai.

7. norāda, ka regulu noteikumiem attiecībā 
uz jauno kohēzijas politikas laikposmu 
(2014.–2020. gads) jāsekmē administratīvā 
sloga samazināšana MVU, tādējādi 
palīdzot nodrošināt labākus nosacījumus 
jaunu darbvietu radīšanai; aicina 
dalībvalstis izmantot visas valsts 
noteikumu vienkāršošanas iespējas, kas 
varētu palīdzēt labāk izmantot ESI fondu 
sniegtās iespējas MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka regulu noteikumi attiecībā uz 
jauno kohēzijas politikas laikposmu 
(2014.–2020. gads) sekmēs administratīvā 
sloga samazināšanu MVU, tādējādi 
palīdzot nodrošināt labākus nosacījumus 
jaunu darbvietu radīšanai.

7. norāda, ka regulu noteikumi attiecībā uz 
jauno kohēzijas politikas laikposmu 
(2014.–2020. gads) sekmēs administratīvā 
sloga samazināšanu MVU, jo īpaši 
situācijās, kad darbā tiek pieņemti 
bezdarbnieki, tādējādi palīdzot nodrošināt 
labākus nosacījumus jaunu darbvietu 
radīšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Karin Kadenbach

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka nolūkā nodrošināt augstu 
izglītības līmeni ir jāsekmē vietējo un 
reģionālo finansēšanas programmu 
izmantošana māceklības iespēju 
nodrošināšanai pirms mācekļu 
izglītošanās procesa un tā laikā;

Or. en


