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Grozījums Nr. 1
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus 
ekonomiskās un budžeta koordinācijas 
stiprināšanā saistībā ar Eiropas pusgadu, ar 
ko ir iespējams vienlaikus uzraudzīt valstu 
budžetu un ekonomikas politiku katru gadu 
sešu mēnešu laikposmā;

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus 
ekonomiskās un budžeta koordinācijas 
stiprināšanā saistībā ar Eiropas pusgadu, ar 
ko ir iespējams vienlaikus uzraudzīt valstu 
budžetu un ekonomikas politiku katru gadu 
sešu mēnešu laikposmā; uzsver, ka 
kohēzijas politikai vajadzētu kļūt par 
Eiropas Komisijas gada izaugsmes 
pētījuma galveno punktu; tāpēc izsaka 
nožēlu par to, ka 2013. gada GIP nav 
izmantota iespēja sākt jēgpilnākas debates 
par izaugsmi un darbavietām Eiropas 
Savienībā, īpaši pārskatot tā 
pamatnostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus 
ekonomiskās un budžeta koordinācijas 
stiprināšanā saistībā ar Eiropas pusgadu, ar 
ko ir iespējams vienlaikus uzraudzīt valstu
budžetu un ekonomikas politiku katru 
gadu sešu mēnešu laikposmā;

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus 
ekonomiskās, budžeta un nodarbinātības
politikas koordinācijas stiprināšanā saistībā 
ar Eiropas pusgadu, ar ko ir iespējams 
vienlaikus uzraudzīt dažādus valstu
politikas virzienus katru gadu sešu mēnešu 
laikposmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka nesen noslēgušies Eiropas 
pusgadi ir uzsvēruši to, ka Eiropas 
Savienībai ir nepieciešams cīnīties pret 
dažādu reģionu nevienlīdzības 
nostiprināšanos un makroekonomikas 
nevienlīdzību, pamatojoties uz simetrisku 
pieeju, demokrātiskāku leģitimitāti, kā arī 
tādu savstarpēji saistītu politiku Eiropas 
līmenī, kuras mērķis ir sasniegt stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā 
instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanā; uzskata, ka 
stipra un labi finansēta kohēzijas politika, 
pateicoties tās ilgtermiņa attīstības 
programmām, budžeta dimensijai un 
decentralizētajai pārvaldības sistēmai, kā 
arī Kopienas prioritāšu pārņemšanai 
ilgtspējīgas attīstības jomā, veido iedarbīgu 
un efektīvu instrumentu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai un turpmāku 
ekonomikas un finanšu krīžu novēršanai; 
norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai ir jāveicina 
teritoriālā, ekonomiskā un sociālā kohēzija 
visos ES reģionos, ievērojot solidaritātes 
principu; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā 
instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanā; uzskata, ka 
stipra un labi finansēta kohēzijas politika, 
pateicoties tās ilgtermiņa attīstības 
programmām, budžeta dimensijai un 
decentralizētajai pārvaldības sistēmai, kā 
arī ES prioritāšu pārņemšanai ilgtspējīgas 
attīstības jomā, veido iedarbīgu un efektīvu 
instrumentu stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanai un turpmāku ekonomikas un 
finanšu krīžu novēršanai; norāda, ka 
kohēzijas politika ir ieguldījumu politika 
un ka tāpēc tai ir jāveicina teritoriālā, 
ekonomiskā un sociālā kohēzija visos ES 
reģionos, ievērojot solidaritātes principu; 
šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
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stratēģijas „Eiropa 2020” mērķa
sasniegšanā iesaistīt reģionus;

stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu par 
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi
sasniegšanā iesaistīt reģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā 
instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanā; uzskata, ka 
stipra un labi finansēta kohēzijas politika, 
pateicoties tās ilgtermiņa attīstības 
programmām, budžeta dimensijai un 
decentralizētajai pārvaldības sistēmai, kā 
arī Kopienas prioritāšu pārņemšanai 
ilgtspējīgas attīstības jomā, veido 
iedarbīgu un efektīvu instrumentu
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai un
turpmāku ekonomikas un finanšu krīžu 
novēršanai; norāda, ka kohēzijas politika ir 
ieguldījumu politika un ka tāpēc tai ir 
jāveicina teritoriālā, ekonomiskā un sociālā 
kohēzija visos ES reģionos, ievērojot 
solidaritātes principu; šajā sakarībā uzsver, 
ka ir svarīgi stratēģijas „Eiropa 2020”
mērķa sasniegšanā iesaistīt reģionus;

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā 
instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā; 
uzskata, ka stipra un labi finansēta 
kohēzijas politika, pateicoties tās 
ilgtermiņa attīstības programmām, budžeta 
dimensijai un decentralizētajai pārvaldības 
sistēmai, veido iedarbīgu un efektīvu 
instrumentu, ar ko īstenot stratēģiju
„Eiropa 2020” un palīdzēt novērst 
turpmākas ekonomikas un finanšu krīzes; 
norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai ir jāveicina 
ilgtspējīga teritoriālā, ekonomiskā un 
sociālā kohēzija ES, ievērojot solidaritātes 
principu; šajā kontekstā uzsver, ka ir 
svarīgi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu
sasniegšanā iesaistīt visus reģionus un 
vietējās pašpārvaldes;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā 
instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanā; uzskata, ka 
stipra un labi finansēta kohēzijas politika, 
pateicoties tās ilgtermiņa attīstības 
programmām, budžeta dimensijai un 
decentralizētajai pārvaldības sistēmai, kā 
arī Kopienas prioritāšu pārņemšanai 
ilgtspējīgas attīstības jomā, veido iedarbīgu 
un efektīvu instrumentu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai un turpmāku 
ekonomikas un finanšu krīžu novēršanai; 
norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai ir jāveicina 
teritoriālā, ekonomiskā un sociālā kohēzija 
visos ES reģionos, ievērojot solidaritātes 
principu; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķa 
sasniegšanā iesaistīt reģionus;

2. uzsver, ka kohēzijas politikai ir 
izšķiroša nozīme kā galvenajam 
instrumentam stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanā un kā makroekonomikas 
stabilizēšanas faktoram, kas rada 
izaugsmi un nodarbinātības iespējas; 
uzskata, ka stipra un labi finansēta 
kohēzijas politika, pateicoties tās 
ilgtermiņa attīstības programmām, budžeta 
dimensijai un decentralizētajai pārvaldības 
sistēmai, kā arī ES prioritāšu pārņemšanai 
ilgtspējīgas attīstības jomā, veido iedarbīgu 
un efektīvu instrumentu stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai un turpmāku 
ekonomikas un finanšu krīžu novēršanai; 
norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai ir jāveicina 
teritoriālā, ekonomiskā un sociālā kohēzija 
visos ES reģionos, ievērojot solidaritātes 
principu; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķa 
sasniegšanā iesaistīt reģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka reģionālajai politikai vēl 
joprojām būs ļoti svarīga nozīme 
nacionālo programmu attīstībā Eiropas 
pusgada ietvaros un ka tā vienlaikus būs 
galvenais instruments vidēja un 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka kohēzijas politika var būt 
sekmīga vienīgi tad, ja dalībvalstīs pareizi 
tiek īstenota plaša fiskālā un strukturālā 
politika, kas veicina izaugsmi; uzsver, ka
vienotā stratēģiskā satvara līdzekļu 
izmantošanā, ja dalībvalstis neīsteno 
pareizu politiku vai ja netiek veiktas 
nepieciešamās strukturālās reformas, var 
tikt izšķiesti finanšu resursi vai pat 
samazināti stimuli nepareizas ekonomikas 
politikas labošanai;

3. atgādina, ka kohēzijas politika var būt 
sekmīga vienīgi tad, ja tai ir stabila un 
ilgstoša finanšu shēma; uzsver, ka nevar 
noteikt, ka KNR aptvertie līdzekļi var tikt 
izmantoti tikai tad, ja tiek ievēroti 
makroekonomiskie nosacījumi, jo 
reģionālās un vietējās pašpārvaldes nevar 
vainot par to, ka valstu valdības nespēj 
sabalansēt savu budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka kohēzijas politika var būt 
sekmīga vienīgi tad, ja dalībvalstīs pareizi 
tiek īstenota plaša fiskālā un strukturālā 
politika, kas veicina izaugsmi; uzsver, ka 
vienotā stratēģiskā satvara līdzekļu 
izmantošanā, ja dalībvalstis neīsteno 
pareizu politiku vai ja netiek veiktas 
nepieciešamās strukturālās reformas, var 
tikt izšķiesti finanšu resursi vai pat 
samazināti stimuli nepareizas ekonomikas 
politikas labošanai;

3. atgādina, ka kohēzijas politika var būt 
sekmīga vienīgi tad, ja dalībvalstīs pareizi 
tiek īstenota plaša fiskālā un strukturālā 
politika, kas veicina izaugsmi, un tāpēc to 
vajadzētu saistīt ar makroekonomiskajiem 
nosacījumiem; uzsver, ka vienotā 
stratēģiskā satvara līdzekļu izmantošanā, ja 
dalībvalstis neīsteno pareizu politiku vai ja 
netiek veiktas nepieciešamās strukturālās 
reformas, var tikt izšķiesti finanšu resursi 
vai pat samazināti stimuli nepareizas 
ekonomikas politikas labošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka spēcīga un labi finansēta 
kohēzijas politika var novērst turpmākas 
ekonomikas un finanšu krīzes Eiropā un 
var īpaši aizsargāt mazāk attīstītos 
reģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka krīzes situācijā kohēzijas 
politikas elastīgie instrumenti ātri 
pielāgojas mainīgajām vajadzībām un 
smagākiem finanšu apstākļiem; atgādina, 
ka ārkārtas pasākumi, piemēram, avansa 
maksājumi vai paaugstinātas 
līdzfinansējuma likmes, ir sasaistīti ar 
ilgtermiņa politikas pasākumiem 
izaugsmes veicināšanai un darba iespēju 
radīšanai;

4. uzsver, ka krīzes situācijā kohēzijas 
politikas elastīgie instrumenti ātri 
pielāgojas mainīgajām vajadzībām un 
smagākiem finanšu apstākļiem; atgādina, 
ka ārkārtas pasākumi, piemēram, avansa 
maksājumi vai paaugstinātas 
līdzfinansējuma likmes, ir sasaistīti ar 
ilgtermiņa politikas pasākumiem 
izaugsmes veicināšanai un darba iespēju 
radīšanai; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu veikt, ja iespējams, 
nepiešķirto struktūrfonda līdzekļu 
pārplānošanu, novirzot tos MVU 
vajadzībām, energoefektivitātes un 
jaunatnes nodarbinātības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Michael Theurer
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Atzinuma projekts
4. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver vajadzību modernizēt valsts 
pārvaldi, jo tas ir svarīgs faktors 
struktūrfondu līdzekļu izmantošanas 
līmeņa paaugstināšanai dalībvalstīs; 
iesaka nodrošināt ekspertu atbalstu 
dalībvalstīm, ja tās to vēlas; atgādina, ka 
struktūrfondu līdzekļu izmantošanu
vajadzētu uzlabot, samazinot arī 
birokrātiskos slogus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž dziļas bažas par augsto risku 
eurozonai atkārtoti nonākt recesijā, uz ko 
norāda saspringtā ekonomika un 
bezdarba pieaugums;

5. pauž dziļas bažas par fiskālās 
konsolidācijas negatīvo ietekmi uz 
izaugsmi un darbavietu radīšanu; atzinīgi 
vērtē Komisijas atzinumu par to, ka gan 
izaugsmi, gan sociālo taisnīgumu var 
sasniegt, tikai izmantojot diferencētu 
pieeju dalībvalstīm attiecībā uz fiskālo 
konsolidāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka turpmāka fiskālās 
disciplīnas un fiskālo iestāžu 
nostiprināšana gan valstu, gan zemākā 
līmenī ir nepieciešamais priekšnoteikums, 
lai veicinātu uzticēšanos tirgum un 
nodrošina publisko finanšu vidējā termiņa 
un ilgtermiņa ilgtspējību eurozonā, kam ir 
būtiska nozīme izaugsmes sekmēšanai;
mudina dalībvalstis turpināt fiskālo 
konsolidāciju un ievērot līdzsvarota 
budžeta noteikumus atbilstīgi Stabilitātes 
un izaugsmes pakta noteikumiem, kuros 
ņemta vērā katrai valstij raksturīgā 
makrofinansiālā situācija;

6. uzskata, ka izplatītāka un sabalansētāka 
fiskālā konsolidācija gan valstu, gan 
zemākā līmenī var sekmēt ilgtspējīgu
publisko finanšu sasniegšanu,
paaugstinātu uzticību tirgum, 
paaugstinātu konkurētspēju, lielāku 
izaugsmi un labākas nodarbinātības 
iespējas eurozonā un visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Alain Cadec

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, 
infrastruktūras un enerģētikas jomu, un 
nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu;

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas,
IKT, infrastruktūras un enerģētikas jomu, 
un nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, 
infrastruktūras un enerģētikas jomu, un 
nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu;

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, 
infrastruktūras un enerģētikas jomu, un 
nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu; uzsver, ka īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš arī tam, lai tiktu 
pastiprināts nodarbinātības dienestu un 
aktīvas darba tirgus politikas tvērums un 
efektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Michael Theurer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, 
infrastruktūras un enerģētikas jomu, un 
nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu;

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un 
ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas jomas, jo 
īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, 
infrastruktūras un enerģētikas jomu, un 
nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu; atgādina, ka izaugsmi var 
sasniegt nevis palielinot valsts budžetu, 
bet gan par politikas prioritāti izvirzot 
ieguldījumu izaugsmes veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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

7.a aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību mūžizglītības un 
pārkvalifikācijas programmām, lai 
nākamajās desmitgadēs izvairītos no 
darbaspēka trūkuma attiecīgajās interešu 
jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina dalībvalstis nodrošināt dažādo 
ekonomikas politikas instrumentu 
saskaņotību, jo īpaši saistībā ar politikas 
virzieniem, kuri vērsti uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” uzdevumu un pamatmērķu 
vienlīdzīgu sasniegšanu, lai piesaistītu
ieguldītāju interesi un atjaunotu viņu
uzticēšanos, kas ir vajadzīgs reālās 
ekonomikas ilgtermiņa finansēšanai;

8. uzsver vajadzību nodrošināt 
ekonomikas politikas savstarpēju 
saskaņotību dažādās dalībvalstīs un 
reģionos, īpašu uzmanību pievēršot 
atsevišķas valsts ekonomikas politikas 
plašākai ietekmei; mudina dalībvalstis un 
reģionus nodrošināt dažādo ekonomikas 
politikas instrumentu saskaņotību, jo īpaši 
saistībā ar politikas virzieniem, kuri vērsti 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” uzdevumu 
sasniegšanu, lai atjaunotu ieguldītāju 
uzticēšanos, kas ir vajadzīgs reālās 
ekonomikas ilgtermiņa finansēšanai; ņemot 
vērā daudzu uzņēmumu un 
mājsaimniecību ierobežoto un dārgo 
pieeju finansējumam, aicina Komisiju 
turpināt darbu ar dalībvalstīm, lai 
paātrinātu neizmantoto struktūrfondu 
līdzekļu izmantošanu, kā arī lai tās 
mudinātu pilnīgi izmantot jaunus, 
inovatīvus riska dalīšanas instrumentus, 
piemēram, projektu obligācijas, lai 
palīdzētu piesaistīt privāto finansējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž dziļas bažas par to, ka vairākus 
gadus pēc sistēmiskas krīzes sākuma ES 
turpina pieaugt ilgtermiņa bezdarbs, 
jaunatnes bezdarbam sasniedzot 
satraucošu līmeni, palielinās nabadzības 
un sociālās atstumtības riski bez tūlītējām 
uzlabojuma izredzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b mudina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionus izvirzīt par prioritāti apņēmīgu 
rīcību ar mērķi pazemināt bezdarba 
līmeni ES; aicina Komisiju iekļaut 
Eiropas pusgadā kā vienu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” apakšmērķiem cīņu pret 
jaunatnes bezdarbu un nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai 
atjaunotu uzticēšanos banku nozarei un 
tādējādi sekmētu ieguldījumus; atgādina, 
ka finanšu resursu pieejamības trūkums
joprojām ir viens no būtiskiem šķēršļiem, 
kas traucē MVU saņemt privāto kapitālu, 
kas nepieciešams ES līdzfinansējumam un 
konkurētspējas atgūšanai;

9. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai 
atjaunotu uzticēšanos banku nozarei un 
tādējādi sekmētu ieguldījumus; atgādina, 
ka nepietiekama finanšu resursu
pieejamība joprojām ir viens no būtiskiem 
šķēršļiem, kas traucē MVU saņemt privāto 
kapitālu, kas nepieciešams ES 
līdzfinansējumam un konkurētspējas 
atgūšanai; uzsver, ka kohēzijas politikas 
inovatīvie finanšu instrumenti un EIB 
kapitāls var veicināt mērķtiecīgu 
ieguldījumu MVU un papildināt 
tradicionālos bankas aizdevumus; mudina 
Komisiju nodrošināt sīki izklāstītu 
informāciju, turpmāku atbalstu un vadību 
dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
finanšu instrumentiem kohēzijas politikas 
ietvaros 2013. gadā un turpmākajā 
plānošanas periodā (2014.–2020. gads);

Or. en

Grozījums Nr. 23
Michael Theurer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai 
atjaunotu uzticēšanos banku nozarei un 
tādējādi sekmētu ieguldījumus; atgādina, 
ka finanšu resursu pieejamības trūkums 
joprojām ir viens no būtiskiem šķēršļiem, 
kas traucē MVU saņemt privāto kapitālu, 
kas nepieciešams ES līdzfinansējumam un 
konkurētspējas atgūšanai;

9. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai 
atjaunotu uzticēšanos banku nozarei un 
tādējādi sekmētu ieguldījumus; atgādina, 
ka finanšu resursu pieejamības trūkums 
joprojām ir viens no būtiskiem šķēršļiem, 
kas traucē maziem un vidējiem 
uzņēmumiem saņemt privāto kapitālu, kas 
nepieciešams ES līdzfinansējumam un 
konkurētspējas atgūšanai; iesaka izmantot 
struktūrfondus riska kapitāla fondu 
finansēšanai, radot papildu finansējumu 
maziem un vidējiem uzņēmumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka pastāvīgi ir nepieciešami 
papildu centieni mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši nodarbinātības jomā, kura saistībā ar 
Eiropas pusgadu ir vismaz vienlīdz svarīga 
kā izaugsme; uzsver, ka darbvietu radīšana 
ir ilgtspējīgas izaugsmes un turpmāku krīžu 
novēršanas priekšnoteikums;

10. norāda, ka saistībā ar Eiropas pusgadu 
ir nepieciešama mērķtiecīgāka rīcība, kas 
radītu apstākļus ekonomikas atlabšanai 
ar daudzām jaunām darbavietām; uzsver, 
ka darbavietu radīšana ir ilgtspējīgas 
izaugsmes un turpmāku krīžu novēršanas 
priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Alain Cadec

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzskata — lai stiprinātu izaugsmi un 
produktivitāti, ir nepieciešama uzlabota 
ekonomikas politikas koordinācija un 
vērienīgas strukturālas reformas.

11. uzskata — lai stiprinātu izaugsmi, 
konkurētspēju un produktivitāti, ir 
nepieciešama uzlabota ekonomikas 
politikas koordinācija un vērienīgas 
strukturālas reformas.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
11. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

11. uzskata — lai stiprinātu izaugsmi un 
produktivitāti, ir nepieciešama uzlabota 
ekonomikas politikas koordinācija un 
vērienīgas strukturālas reformas.

11. uzskata — budžeta, izaugsmes un 
nodarbinātības pasākumi jāveic 
vienlaicīgi, jo tie ir savstarpēji atkarīgi un 
kopīgi veido nepieciešamo 
priekšnoteikumu pilnīgai ekonomikas 
atlabšanai.

Or. en


