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Grozījums Nr. 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
labāko iespējamo nodarbinātību; uzsver, 
ka Eiropas struktūrfondi var iedrošināt 
reģionus īstenot iniciatīvas jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanā; iesaka 
pašvaldības varas iestādēm veidot 
piemērotus, pastāvīgus kontaktus ar 
uzņēmējiem, darba devēju organizācijām, 
arodbiedrībām un NVO tā, lai plānotu 
darba tirgus vajadzības vidējā termiņā un 
ilgtermiņā;

Or. ro

Grozījums 2
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka 
reģioniem jāizmanto Eiropas 
struktūrfondi, lai īstenotu iniciatīvas jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanā; uzsver, cik 
nozīmīgi ir tas, ka dalībvalstis izmanto 
Eiropas Sociālo fondu, lai investētu 
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prasmju uzlabošanas, nodarbinātības, 
apmācības un pārkvalificēšanās 
pasākumos ar mērķi radīt vairāk labu 
darba vietu, īstenojot valsts, reģionāla un 
vietēja līmeņa projektus;

Or. en

Grozījums 3
Richard Seeber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu un 
pastāvīgu darba vietu radīšanā, jo īpaši 
nākotnes tehnoloģiju jomā; norāda, ka 
šāds struktūrfondu nodrošināts 
finansējums varētu ļaut samazināt CO2
izmešus;

Or. de

Grozījums 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā un ekonomiskās krīzes seku 
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starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

mazināšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā; uzskata, ka šajās 
iniciatīvās var noderēt arī vecāku cilvēku 
profesionālā pieredze, ņemot vērā senioru 
proporcijas palielināšanos ES iedzīvotāju 
vidū;

Or. ro

Grozījums 5
Tamás Deutsch, László Surján

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā, jo īpaši dažos nomaļos un 
pierobežas rajonos, kuros arvien pieaug 
bezdarba radītas problēmas;

Or. hu

Grozījums 6
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
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izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un veidot sabiedrību ar pilnīgu 
nodarbinātību; uzsver, ka būtu jāizmanto
Eiropas struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
iespējas radīt jaunas ilgtspējīgas darba 
vietas;

Or. en

Grozījums 7
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un stimulēt darba tirgu; 
uzsver, ka Eiropas struktūrfondi var 
iedrošināt reģionus īstenot iniciatīvas jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanā;

Or. fr

Grozījums 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
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starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka 
reģioniem būtu jāizmanto Eiropas 
struktūrfondi, lai īstenotu iniciatīvas jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanā;

Or. de

Grozījums 9
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
pilnīgu nodarbinātību; uzsver, ka Eiropas 
struktūrfondi var iedrošināt reģionus 
īstenot iniciatīvas jaunu ilgtspējīgu darba 
vietu radīšanā;

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir 
izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas darbaspēka potenciāla 
attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības 
starp reģioniem un veidot sabiedrību ar 
augstu nodarbinātības līmeni; uzsver, ka 
Eiropas struktūrfondi var iedrošināt 
reģionus īstenot iniciatīvas jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanā;

Or. en

Grozījums 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a šajā kontekstā uzsver integrētas 
pilsētplānošanas nozīmību; pilsētu 
nelabvēlīgo rajonu pārveide varētu kalpot 
par paraugu tam, kā iespējams vienlaikus 
virzīties gan uz ekoloģisku, gan sociālu un 
ekonomisku mērķu sasniegšanu; uzskata, 
ka tā priekšnoteikums ir skaidrs 
stratēģiskais pamats, kas ietver arī 
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struktūrfondu atbalstu pilsētvides 
uzturēšanai un pastāvīgu atbalstu 
energoefektīvu sociālo māju celtniecībai;

Or. de

Grozījums 11
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka pašvaldībām ir izšķiroša 
loma pārejā uz lielāku ilgtspēju, jo tās ne 
tikai cīnās pret klimata izmaiņām, 
īstenojot saprātīgu enerģētikas politiku, 
kas aktīvi atbalsta atjaunojamo 
energoresursu lokālu izmantojumu, 
decentralizētu enerģijas piegādi un 
lielāku energoefektivitāti, bet rada 
pilsoņiem arī jaunas ekonomiskās un 
darba iespējas; tādēļ aicina dalībvalstis 
rīcības programmās, kas saistītas ar 
jebkāda veida finansējumu, piešķirt 
lielāku nozīmi pasākumiem, kuri veicina 
pāreju uz lielāku ilgtspēju un cīņu pret 
klimata pārmaiņām;

Or. de

Grozījums 12
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pašreizējās ekonomiskās 
krīzes apstākļos un klimata pārmaiņu 
kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt videi 
draudzīgas ekonomikas izaugsmi; uzsver, 
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ka šī mērķa sasniegšanā ES Kohēzijas 
politika ir izšķirošais instruments, kas var 
ļaut radīt jaunas darba vietas;

Or. en

Grozījums 13
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver lomu, kuru ilgtspējīgas 
ekonomikas veicināšanā jāuzņemas 
pašvaldībām, jo īpaši saistībā ar to spēju 
veidot sadarbību starp izglītības, 
profesionālās apmācības un izpētes 
iestādēm un MVO;

Or. es

Grozījums 14
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka klimata pārmaiņu iespaids 
uz dažādiem Eiropas reģioniem ir 
atšķirīgs, ka saskaņā ar Komisijas 
pētījumu1 Eiropas dienvidi un austrumi, 
kur dzīvo vairāk nekā viena trešdaļa 
eiropiešu, ir īpaši pakļauti klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei, ka tās 
visvairāk ietekmē tieši visneaizsargātākās
sabiedrības grupas un ka tādēļ var 
pieaugt reģionālās un sociālās atšķirības;
__________________________________
1 Komisijas pētījums „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu 
nākotnes problēmu novērtējums”,
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008. gada novembris).

Or. de

Grozījums 15
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu 
jaunatnes izglītošanā, kas ir pamats 
turpmāko zināšanu ieguvei; izskaidro, ka 
daudzās valstīs izglītības un tālākizglītības
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu skolu 
izglītībā, kas ir pamats turpmāko, nākotnē 
nepieciešamo zināšanu ieguvei; izskaidro, 
ka daudzās valstīs izglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus
izglītības infrastruktūras izveidei, jo īpaši 
nelabvēlīgos pilsētu rajonos un reģionos, 
kā arī lai ar šo atbalstu nodrošinātu, ka 
skolu izglītība ir vispārēja un iekļaujoša; 
norāda uz būtiskajām iespējām (izglītības 
un profesionālās apmācības jomā), ko 
rada sadarbība starp pašvaldībām un 
uzņēmumiem un asociācijām saistībā ar 
mērķi radīt ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

Or. de

Grozījums 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
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pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā; iesaka, ka pašvaldībām 
būtu jāmudina izglītības iestādes veidot 
mācību programmu saskaņā ar darba 
tirgus tendencēm;

Or. ro

Grozījums 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas;

Or. de

Grozījums 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei, ieskaitot arī mūžizglītību 
un pārkvalificēšanos; izskaidro, ka 
daudzās valstīs izglītības un tālākizglītības 



PE441.220v01-00 12/27 AM\815619LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā, uzsverot vienlīdzīgas 
iespējas;

Or. ro

Grozījums 19
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes, 
arī nekvalificētu jauniešu, kuri pametuši 
skolu, izglītošanā par pamatu turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir pašvaldību ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

Or. en

Grozījums 20
Tamás Deutsch, László Surján

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot struktūrfondus, 
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lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes, 
augstākās izglītības un zinātnes un 
attīstības jomā;

Or. hu

Grozījums 21
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
iedrošina reģionus izmantot 
struktūrfondus, lai radītu ilgtspējīgas darba 
vietas vietējā sabiedriskā transporta, pilsētu 
mobilitātes un izglītības jomā;

2. atzīst pašvaldību būtisko lomu jaunatnes 
izglītošanā, kas ir pamats turpmāko 
zināšanu ieguvei; izskaidro, ka daudzās 
valstīs izglītības un tālākizglītības 
pamatnosacījumi ir reģionu ziņā; tādēļ 
aicina reģionus izmantot struktūrfondus, 
lai radītu ilgtspējīgas darba vietas vietējā 
sabiedriskā transporta, pilsētu mobilitātes 
un izglītības jomā;

Or. de

Grozījums 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) nozīmi reģionālo centru 
veidošanā, lokāli apvienojot pētījumus, 
inovācijas un infrastruktūru jauno 
tehnoloģiju, kā atjaunojamie 
energoresursi un energoefektivitāte, 
kontekstā; norāda, ka šādi reģionālie 
centri var būt būtisks pamudinājums 
vietējās ekonomikas attīstībai un var 
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reģionā radīt jaunas darba vietas;

Or. de

Grozījums 23
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a apzinās, ka ES, valsts un reģionālās 
finansējuma shēmas joprojām ir ļoti 
nesaskaņotas, tādēļ uzsver 
nepieciešamību uzlabot daudzpakāpju 
koordināciju starp programmām un 
atbalstīt lielāku sinerģiju starp dažādām 
kopējām politikām, izmantojot 
struktūrfondus, lauksaimniecības un 
lauku reģionu attīstības fondus, pētījumu 
pamatprogrammu un Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu (CIP) tā, lai 
sasniegtu „Europa 2020” mērķus;

Or. en

Grozījums 24
László Surján, Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver mūžizglītības idejas pievienoto 
vērtību un aicina dalībvalstis rūpīgi 
izzināt vietējās iespējas, lai, saskaņojot 
pieejamos resursus ar faktiskajām 
vajadzībām, varētu organizēt uz 
pieprasījumu balstītu apmācību un lai, 
nodrošinot augstus mācību standartus, 
atjaunotu vidējās speciālās izglītības 
prestižu, jo īpaši reģionos, kur vietējais 
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potenciāls un tradicionālās 
nodarbinātības jomas nosaka vajadzību 
pēc pilnīgi apgūtām īpašām prasmēm un 
zināšanām; aicina Komisiju sniegt 
dalībvalstīm pietiekamu tehnisko atbalstu 
vietējo vajadzību izzināšanā un norāda, 
ka vidējās speciālās izglītības iestādes ar 
augstiem mācību standartiem var veicināt 
bezdarba mazināšanos skolu beidzēju vidū 
un ļaut panākt ilgtspējīgu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums 25
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, nodarbinātību un 
ekonomisko un sociālo kohēziju, veicot 
pētījumus izglītībā, profesionālajā 
apmācībā un inovācijās; uzsver 
nepieciešamību palielināt visu līmeņu 
(vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas) 
valsts un privātās investīcijas šajās 
nozarēs;

Or. es

Grozījums 26
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a iedrošina privāto sektoru izmantot 
Eiropas Sociālo fondu kā līdzekli 
uzņēmējdarbības attieksmes un prasmju 
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veicināšanai jauniešu vidū, kā arī 
profesionālās orientācijas nodrošināšanai 
bezdarbniekiem;

Or. en

Grozījums 27
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka MVO ir izšķiroša loma 
inovāciju veicināšanā Eiropā; tādēļ 
uzsver, cik svarīgi ir vienkāršot jaunu 
uzņēmumu dibināšanu un atbalstīt to 
nostiprināšanos, jo īpaši ilgtspējīgas 
ekonomikas jomā;

Or. es

Grozījums 28
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. norāda, ka individuālās automašīnas 
rada 30 % kopējo CO2 izmešu un piesārņo 
nebojātu vidi, jo īpaši lielpilsētās un 
ekonomikas centros; uzsver, ka vietējās 
satiksmes uzlabošana samazina 
piesārņojumu un vienlaikus palielina 
piekļuvi darba iespējām; vienlaikus 
norāda, ka tas arī ļauj radīt jaunas 
darbavietas sabiedriskā transporta, 
divriteņu apkopes un citās pakalpojumu 
un ražošanas nozarēs; aicina Komisiju un 
dalībvalstis izmantot struktūrfondu
līdzekļus videi draudzīga transporta un 
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transporta infrastruktūras atbalstīšanai;

Or. de

Grozījums 29
Tamás Deutsch, László Surján

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām un ka tādā veidā 
panāktais sviras efekts ir sevišķi nozīmīgs 
pierobežas reģioniem ar augstu bezdarba 
līmeni; tādēļ iedrošina reģionus, kā arī 
pierobežas reģionu pašvaldības, varas 
iestādes un NVO, izmantot struktūrfondu 
līdzekļus infrastruktūras veidošanai 
saskaņā ar valstu un reģionu sadarbības 
programmām;

Or. hu

Grozījums 30
Richard Seeber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai, jo ģeogrāfiski 
neizdevīgos rajonos, jo īpaši, piemēram, 
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kalnos un uz salām, trūkst piemērotu 
vietējā transporta mezglu;

Or. de

Grozījums 31
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai un Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļus labāku izglītības 
un nodarbinātības iespēju radīšanai 
jauniešiem lauku apvidos;

Or. en

Grozījums 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai un izmantot 
saiknes starp dažādu valstu reģioniem, lai 
veidotu pārrobežu vietējos transporta 
tīklus;



AM\815619LV.doc 19/27 PE441.220v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. ro

Grozījums 33
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu līdzekļus 
infrastruktūras veidošanai;

3. uzsver, saskaņā ar nolīgumiem, darba 
ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes nozīmi; 
atzīst, ka mobilitātes uzlabošana ar labas 
vietējās satiksmes palīdzību palielina 
piekļuvi darba iespējām; tādēļ iedrošina 
reģionus izmantot struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda līdzekļus infrastruktūras 
veidošanai;

Or. en

Grozījums 34
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a turklāt uzsver, ka, jo īpaši pilsētās, 
pašvaldībām ir vislabākā pozīcija un 
spējas radīt nepieciešamos apstākļus 
novatoriskas uzņēmējdarbības centru, kas 
pašreiz ir visilgtspējīgākā nodarbinātības 
veicināšanas forma, izaugsmei;

Or. en

Grozījums 35
Manfred Weber, Markus Pieper

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

3.a uzsver, ka ir svarīgi īstenot pasākumus 
izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai 
lauku reģionos, lai apturētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no laukiem; 

Or. de

Grozījums 36
Alain Cadec

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver mazo un vidējo uzņēmumu 
lomu reģionālās un vietējās 
nodarbinātības ilgtspējīgā veicināšanā; 
tādēļ uzsver nepieciešamību vienkāršot 
šādu uzņēmumu piekļuvi struktūrfondu 
finansējumam;

Or. fr

Grozījums 37
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību izmantot 
jaunās, ilgtspējīgās ekonomikas darba 
vietu radīšanas potenciālu, lai uzlabotu 
darba vietu kvalitāti un daudzumu;

Or. es
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Grozījums 38
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju, kā paredzēts 
Vispārīgajā regulā (Regula (EK) 
Nr. 1083/2006); atgādina kompetentajām 
iestādēm, ka struktūrfondu līdzekļiem 
jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā un ka bez 
pārbaudīšanas netiek atbalstīti uzņēmēji, 
kuri, iespējams, pārceļ darba vietas;

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju, kā paredzēts 
Vispārīgajā regulā (Regula (EK) 
Nr. 1083/2006); atgādina kompetentajām 
iestādēm, ka struktūrfondu līdzekļiem 
jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā un ka
finansējums tiek piešķirts tikai pēc tam, 
kad ir pārbaudīts darbības ilgums, kā to 
nosaka Vispārīgās regulas (1083/2006) 
57. pants;

Or. en

Grozījums 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju, kā paredzēts
Vispārīgajā regulā (Regula (EK) 
Nr. 1083/2006); atgādina kompetentajām 
iestādēm, ka struktūrfondu līdzekļiem 
jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā un ka bez 
pārbaudīšanas netiek atbalstīti uzņēmēji, 
kuri, iespējams, pārceļ darba vietas;

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju, kā paredzēts 
Vispārīgajā regulā (Regula (EK) 
Nr. 1083/2006); atgādina kompetentajām 
iestādēm, ka struktūrfondu līdzekļiem 
jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā un ka bez 
pārbaudīšanas netiek atbalstīti uzņēmēji, 
kuri, iespējams, pārceļ darba vietas; aicina 
atbildīgās iestādes piemērot atbilstošas 
sankcijas, lai novērstu subsīdiju 
bezjēdzīgu piesaistīšanu;

Or. de
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Grozījums 40
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju, kā paredzēts 
Vispārīgajā regulā (Regula (EK) 
Nr. 1083/2006); atgādina kompetentajām 
iestādēm, ka struktūrfondu līdzekļiem 
jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā un ka bez 
pārbaudīšanas netiek atbalstīti uzņēmēji, 
kuri, iespējams, pārceļ darba vietas;

4. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā 
arī Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto 
pasākumu ilgtspēju; atgādina 
kompetentajām iestādēm, ka struktūrfondu 
līdzekļiem jāpaliek piesaistītiem ilgtermiņā 
un ka bez pārbaudīšanas netiek atbalstīti 
uzņēmēji, kuri, iespējams, pārceļ darba 
vietas;

Or. de

Grozījums 41
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina reģionus un pilsētas pieņemt 
mērķtiecīgu un ilgtspējīgu valsts 
iepirkumu politiku, kam ir izšķiroša loma 
nodarbinātības potenciāla palielināšanā 
un kura paredz radīt ekonomisko 
pieprasījumu un atbalstīt ilgtspējīgas 
ekonomikas nozares; aicina Eiropas 
Komisiju iedrošināt reģionus un pilsētas 
ieviest ilgtspējīgas iepirkuma procedūras, 
izmantojot, piemēram, pieredzes apmaiņu, 
apmācības kursus un informācijas 
kampaņas;

Or. en
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Grozījums 42
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā; uzsver nepieciešamību 
konkretizēt projekta īstenošanas aspektus 
un cieši sadarboties ar Reģionu komiteju 
un organizācijām, kuras pārstāv reģionu 
apvienības;

Or. en

Grozījums 43
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem.

Or. de
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Grozījums 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. norāda uz pilotprojektu „ERASMUS
vietējiem un reģionāliem vēlētiem 
pārstāvjiem”, kas var palīdzēt pašvaldībām 
un reģioniem mainīties ar labākās prakses 
modeļiem, ja tas ir praktiski izdevīgi un ka 
to var savietot ar finansiālajām iespējām,
un līdz ar to panākt sviras efektu darba 
tirgus politikas jomā

Or. de

Grozījums 45
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā, ja vien projekts nav saistīts 
ar nesamērīgi augstām administratīvajām 
izmaksām.

Or. de

Grozījums 46
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā, ja vien projekts nav saistīts 
ar nesamērīgi augstām administratīvajām 
izmaksām; aicina Komisiju paātrināt šā 
pilotprojekta īstenošanu.

Or. en

Grozījums 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā. 

5. aicina Komisiju turpināt pilotprojektu
„ERASMUS vietējiem un reģionāliem 
vēlētiem pārstāvjiem”, kas var palīdzēt 
pašvaldībām un reģioniem mainīties ar 
labākās prakses modeļiem un, ieviešot 
veiksmīgus modeļus, uzlabot 
administratīvo kapacitāti, un līdz ar to 
panākt sviras efektu darba tirgus politikas 
jomā.

Or. ro

Grozījums 48
Tamás Deutsch, László Surján

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem, un jo 
īpaši ievēlētajiem pārstāvjiem no 
pierobežu reģioniem, mainīties ar labākās 
prakses modeļiem un līdz ar to panākt 
sviras efektu darba tirgus politikas jomā.

Or. hu

Grozījums 49
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

5. aicina Komisiju nodrošināt 
pilotprojekta „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem” 
turpināšanu, kam jāpalīdz pašvaldībām un 
reģioniem mainīties ar labākās prakses 
modeļiem, lai panāktu sviras efektu darba 
tirgus politikas jomā.

Or. en

Grozījums 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 

5. atkārtoti pauž savu atbalstu 
pilotprojektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var 
palīdzēt pašvaldībām un reģioniem 
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mainīties ar labākās prakses modeļiem un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

mainīties ar labākās prakses modeļiem, 
ieskaitot vietējo iniciatīvu veicināšanu, un 
līdz ar to panākt sviras efektu darba tirgus 
politikas jomā.

Or. ro

Grozījums 51
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis daļu emisiju kvotu 
tirdzniecības radīto ienākumu izmantot 
vietēja līmeņa pasākumiem klimata jomā, 
jo tas veicinās vietējo darba vietu rašanos 
un ļaus dalībvalstīm samazināt 
siltumnīcas efekta gāzu emisijas.

Or. en

Grozījums 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a iesaka, ka, lai radītu jaunas darba 
vietas ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos, 
reģionālajām varas iestādēm būtu 
jāpieņem attīstības stratēģijas saskaņā ar 
ES 2020 stratēģijas mērķiem.

Or. ro


