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Grozījums Nr. 1
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka Komisija ir 
ignorējusi atkārtotos Parlamenta 
aicinājumus noteikt pilnu demokrātisko 
Eiropas pusgada tiesiskumu, sākot ar gada 
izaugsmes pētījuma (GIP) pārveidošanu 
par gada ilgtspējīgas izaugsmes 
pamatnostādnēm, kas būtu sagatavotas tādā 
formātā, kurš Parlamentam sniegtu iespēju 
ierosināt grozījumus un nodrošinātu, ka 
pārredzams starpiestāžu lēmumu 
pieņemšanas process noslēdzas ar tādu 
politikas norāžu pieņemšanu, par kurām ir 
panākta kopīga vienošanās; aicina 
Komisiju turpmākos GIP veidot 
vērienīgākus, iekļaujot tajos plašākas 
vadlīnijas valstu, reģionālajām un vietējām 
iestādēm;

1. pauž nožēlu par to, ka Komisija ir 
ignorējusi atkārtotos Parlamenta 
aicinājumus noteikt pilnu demokrātisko 
Eiropas pusgada tiesiskumu, sākot ar gada 
izaugsmes pētījuma (GIP) pārveidošanu 
par gada ilgtspējīgas izaugsmes 
pamatnostādnēm, kas būtu sagatavotas tādā 
formātā, kurš Parlamentam sniegtu iespēju 
ierosināt grozījumus un nodrošinātu, ka 
pārredzams starpiestāžu lēmumu 
pieņemšanas process noslēdzas ar tādu 
politikas norāžu pieņemšanu, par kurām ir 
panākta kopīga vienošanās; aicina 
Komisiju turpmākos GIP veidot 
vērienīgākus, iekļaujot tajos ieteikumus, 
kas vērsti uz izaugsmi, plašākas vadlīnijas 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Grozījums Nr. 3
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver to, ka valstu parlamentiem, 
reģionālajām un vietējām iestādēm ir ļoti 
ierobežota iespēja izteikt savu viedokli, lai 
gan stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus var 
veiksmīgāk sasniegt, tikai pateicoties to 
ieguldījumam un dalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.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. 5
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Komisijai būtu vairāk jāņem 
vērā īpašās reģionu tendences, kā arī 
iespējamās kļūdas tās prognozē, kura veido 
GIP pamatu;

2. uzsver, ka Komisijai būtu vairāk jāņem 
vērā īpašās vietējās, reģionu un valstu
tendences, kā arī iespējamās kļūdas tās 
prognozē, kura veido GIP pamatu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, vairāk iesaistot vietējos un 
reģionālos partnerus ES mērķu 
sasniegšanā, vienlaikus ņemot vērā visu 
Eiropas reģionu īpatnības un dažādo 
attīstības līmeni, būs iespējams sasniegt 
stratēģijas mērķus visos līmeņos un uzreiz 
labāk apzināties mērķus un rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā; šajā saistībā pieprasa jaunajā 
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plānošanas periodā turpināt pietiekami 
finansēt kohēzijas politiku vismaz tādā 
apjomā, kāds tas bija 2007.–2013. gada 
periodā, un šo finansējumu turpināt 
piešķirt visiem ES reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz vietējo, reģionālo un 
valstu ieguldījumu vajadzībām, ne tikai 
palīdz mazināt reģionu atšķirības, bet arī 
veicina dalībvalstu ekonomikas atlabšanu, 
ilgtspējīgu izaugsmi un darba vietu izveidi 
dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā; konstatē, ka tādējādi kohēzijas 
politika ir vislabākais pieejamais 
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instruments, ar kura palīdzību, 
ekonomikai atlabstot, veidot tik daudz 
darbavietu, cik Komisija paredzētu GIP;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina 
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi 
un darba vietu izveidi Eiropas Savienībā 
kopumā; tāpēc uzskata, ka jebkurš 
kohēzijas politikas budžeta samazinājums 
ļoti nelabvēlīgi ietekmētu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet arī veicina
ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu 
izaugsmi un darba vietu izveidi Eiropas 
Savienībā kopumā;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā 
galvenais ES investīciju instruments, kas ir 
precīzi vērsts uz reģionālo ieguldījumu 
vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt 
reģionu atšķirības, bet saistībā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” tā ir kļuvusi arī 
par svarīgu atbalsta instrumentu
ekonomikas atlabšanai, ilgtspējīgai 
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izaugsmei un darba vietu izveidei Eiropas 
Savienībā kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka reģionālā politika vēl 
joprojām būs svarīga valstu programmu 
izveidē Eiropas pusgada ietvaros un ka tā 
būs galvenais instruments, ar ko sasniegt 
noteiktos vidēja un ilgtermiņa mērķus 
attiecībā uz sociālo politiku un 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Karima Delli

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka makroekonomiskie 
nosacījumi attiecībā uz maksājumiem un 
saistībām ir netaisni un nedod cerēto 
rezultātu un ka tas ietekmē reģionus, lai 
gan par to jābūt atbildīgām valstu 
valdībām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Mojca Kleva Kekuš
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, struktūrfondi ir būtisks 
instruments, lai stimulētu ekonomiku un 
palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” 
paredzētos mērķus izaugsmes un 
nodarbinātības jomā; šajā sakarībā uzsver, 
ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko 
nozīmi valstu programmu Eiropas 
pusgadam izstrādē, šai politikai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība gada izaugsmes 
pētījumā, un tai vajadzētu veicināt 
ikgadējās debates par izaugsmi un 
nodarbinātību ES;

4. norāda, ka laikā, kad pastāv lieli budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, struktūrfondi, ņemot vērā 
to finanšu apjomu un mērķus, ir būtisks 
instruments, lai stimulētu ekonomiku un 
palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” 
paredzētos mērķus izaugsmes un 
nodarbinātības jomā; šajā sakarībā uzsver, 
ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko 
nozīmi valstu programmu Eiropas 
pusgadam izstrādē, šai politikai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība gada izaugsmes 
pētījumā, un tai vajadzētu veicināt 
ikgadējās debates par izaugsmi un 
nodarbinātību ES;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, struktūrfondi ir būtisks 
instruments, lai stimulētu ekonomiku un 
palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” 
paredzētos mērķus izaugsmes un 
nodarbinātības jomā; šajā sakarībā uzsver, 
ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko 
nozīmi valstu programmu Eiropas 
pusgadam izstrādē, šai politikai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība gada izaugsmes 
pētījumā, un tai vajadzētu veicināt 
ikgadējās debates par izaugsmi un 
nodarbinātību ES;

4. norāda, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, struktūrfondi ir būtisks 
instruments, ko var izmantot dalībvalstis, 
lai stimulētu ekonomiku un palīdzētu tām 
sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” 
paredzētos mērķus izaugsmes un 
nodarbinātības jomā; šajā sakarībā uzsver, 
ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko 
nozīmi valstu programmu Eiropas 
pusgadam izstrādē, šai politikai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība gada izaugsmes 
pētījumā, un tai vajadzētu veicināt 
ikgadējās debates par izaugsmi un 
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nodarbinātību ES;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt valstu, 
reģionālās un vietējās iestādes, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
politisko vadlīniju izveidošanā un 
īstenošanā saskaņā ar GIP, lai nodrošinātu 
lielāku atbildību par stratēģijas 
„Еiropa 2020” mērķiem;

5. uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt valstu, 
reģionālās un vietējās iestādes, 
privātuzņēmējus, sociālos partnerus un 
pilsonisko sabiedrību politisko vadlīniju 
izveidošanā un īstenošanā saskaņā ar GIP, 
lai nodrošinātu lielāku atbildību par 
stratēģijas „Еiropa 2020” mērķiem; tomēr 
norāda, ka, izmantojot daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeju, nevajadzētu 
palielināties galīgo saņēmēju 
administratīvajam slogam;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Karima Delli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt valstu, 
reģionālās un vietējās iestādes, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību
politisko vadlīniju izveidošanā un 
īstenošanā saskaņā ar GIP, lai nodrošinātu 
lielāku atbildību par stratēģijas 
„Еiropa 2020” mērķiem;

5. aicina Komisiju un Padomi vienoties 
par konkrētiem pasākumiem, kuri 
uzlabotu valstu, reģionālo un vietējo 
iestāžu, sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības dalību un iesaistīšanos 
ilgtspējīgas politikas formulēšanā un 
īstenošanā Eiropas pusgada ietvaros 
valstu un Eiropas līmenī, lai nodrošinātu 
lielāku atbildību par stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ir svarīgi izmantot kohēzijas 
politiku, lai palīdzētu samazināt iekšējās 
konkurētspējas atšķirības un strukturālās 
nelīdzsvarotības, izmantojot tās spējas 
pielāgoties īpašām reģionu vajadzībām; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu veikt, ja iespējams, nepiešķirto 
struktūrfonda līdzekļu pārplānošanu, 
novirzot tos MVU vajadzībām, 
energoefektivitātes un jaunatnes 
nodarbinātības veicināšanai; prasa, lai to 
pienācīgi informētu par šīs iniciatīvas 
īstenošanu valstu līmenī;

6. uzskata, ka ir svarīgi izmantot kohēzijas 
politiku, lai palīdzētu samazināt iekšējās 
konkurētspējas atšķirības un strukturālās 
nelīdzsvarotības, izmantojot tās spējas 
pielāgoties īpašām vajadzībām vietējā, 
reģionālā un valstu līmenī; norāda, ka 
MVU būs izšķiroša nozīme centienos 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, stiprinot ekonomikas izaugsmi, 
sociālo un teritoriālo kohēziju; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
veikt, ja iespējams, nepiešķirto 
struktūrfonda līdzekļu pārplānošanu, 
novirzot tos MVU vajadzībām, 
energoefektivitātes un jaunatnes 
nodarbinātības veicināšanai; prasa, lai to 
pienācīgi informētu par šīs iniciatīvas 
īstenošanu valstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ir svarīgi izmantot kohēzijas 
politiku, lai palīdzētu samazināt iekšējās 
konkurētspējas atšķirības un strukturālās 
nelīdzsvarotības, izmantojot tās spējas 
pielāgoties īpašām reģionu vajadzībām; 

6. uzskata, ka ir svarīgi izmantot kohēzijas 
politiku, lai palīdzētu samazināt iekšējās 
konkurētspējas atšķirības un strukturālās 
nelīdzsvarotības, izmantojot tās spējas 
pielāgoties īpašiem reģionu apstākļiem un 
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šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu veikt, ja iespējams, nepiešķirto 
struktūrfonda līdzekļu pārplānošanu, 
novirzot tos MVU vajadzībām, 
energoefektivitātes un jaunatnes 
nodarbinātības veicināšanai; prasa, lai to 
pienācīgi informētu par šīs iniciatīvas 
īstenošanu valstu līmenī;

vajadzībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu veikt, ja iespējams, 
nepiešķirto struktūrfonda līdzekļu 
pārplānošanu, novirzot tos MVU 
vajadzībām, energoefektivitātes un 
jaunatnes nodarbinātības veicināšanai; 
prasa, lai to pienācīgi informētu par šīs 
iniciatīvas īstenošanu valstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu 
2013. gada izaugsmes pētījumā, ka 
nepieciešama turpmāka administratīvās 
spējas paaugstināšana, lai nodrošinātu 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļu ātrāku 
sadali; norāda, ka šādus pasākumus 
vajadzētu vērst uz varas iestādēm valstu, 
reģionālajā un vietējā līmenī; uzsver, ka 
ātrāka nepiešķirto struktūrfondu līdzekļu 
izmaksāšana var palīdzēt sasniegt lielāku 
tirgus likviditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Karima Delli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt 
mājokļu tirgus pietiekamu regulējumu, lai 
izvairītos no vietējām un reģionālām 
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nelīdzsvarotībām; uzsver sociālo mājokļu 
pozitīvo nozīmi šajā saistībā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b piekrīt Komisijai, ka inovatīvi ES 
finanšu instrumenti var veicināt 
mērķtiecīgus ieguldījumus, vairākkārt 
palielināt ES budžetu un paaugstināt ES 
izaugsmes potenciālu; ņemot to vērā, 
mudina Komisiju sniegt sīku informāciju, 
turpmāku atbalstu un ieteikumus 
dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
finanšu instrumentu piemērošanas 
paplašināšanu saistībā ar kohēzijas 
politiku 2013. gadā un turpmākajā 
plānošanas periodā (2014.–2020. gads); 
aicina dalībvalstis rīkoties saskaņā ar 
Komisiju un skaidri norādīt arī valsts 
reformu programmā, kā tās paredz 
izmantot struktūrfondus, lietojot finanšu 
instrumentus, lai veicinātu prioritātes, kas 
saistītas ar izaugsmes un nodarbinātības 
uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Karima Delli

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un dalībvalstis risināt 
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jautājumu par nelabvēlīgos apstākļos 
esošo iedzīvotāju grupu, tostarp 
minoritāšu (piemēram, romu), to, kas 
dzīvo visnabadzīgākajos mikroreģionos, 
vai invalīdu, zemo iesaistīšanās līmeni 
darba tirgū; aicina Komisiju un 
dalībvalstis risināt arī jautājumu par 
darbavietu nevienlīdzīgo sadalījumu starp 
reģioniem un sociālajām grupām, kā arī 
par fiskālās konsolidācijas ietekmi uz 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzīst, ka ir svarīgi palielināt EIB 
kapitāla aizdošanas spējas, un iesaka šo 
pasākumu pievienot ES prioritātēm, kas 
vērstas uz reģionālo atšķirību izskaušanu; 
aicina Komisiju prasīt dalībvalstīm 
izmantot daļu no saviem struktūrfondu 
piešķīrumiem, lai daļēji pārņemtu EIB 
kredītu risku un sniegtu kredītgarantijas 
MVU un mikrouzņēmumiem, tādējādi 
paaugstinot ekonomisko aktivitāti visās 
nozarēs un reģionos, garantējot 
turpmākas nodarbinātības iespējas un 
pārvarot kredītu nepieejamību, ar ko 
šobrīd saskaras MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)



AM\921311LV.doc 15/17 PE501.920v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atzīmē, ka demogrāfiskās pārmaiņas 
nepārprotami ietekmē sociālās 
infrastruktūras nodrošinājumu, kas rada 
nopietnu izaicinājumu visām paaudzēm 
visā ES; šajā saistībā uzsver, ka Komisijas 
pētījumā būtu vairāk jāapsver kohēzijas 
politikas nozīme demogrāfisko problēmu 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju sniegt skaidrus 
padomus un ieteikumus, lai atkārtoti 
noteiktu par prioritāti piešķirt 
finansējumu tiešajam atbalstam jomām, 
kurām, kā tiek uzskatīts, ir visaugstākais 
izaugsmes un nodarbinātības potenciāls 
(piemēram, ekonozares, IKT nozare, 
veselības aprūpes nozare);

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un efektīvi apkarotu strukturālo un 

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un efektīvi apkarotu strukturālo un 



PE501.920v01-00 16/17 AM\921311LV.doc

LV

ilgtermiņa bezdarbu; uzskata, ka Komisijai 
steidzami vajadzētu ierosināt Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantiju, lai 
patiesi uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri 
nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai.

ilgtermiņa bezdarbu; šajā saistībā uzsver, 
ka vajadzētu nodrošināt lielākus 
ieguldījumus valstu un reģionālajā 
pārvaldē gan finansiālās palīdzības, gan 
mācību jomā, lai palielinātu par 
programmām atbildīgo varas iestāžu 
spējas un noteikumu izpratni; uzskata, ka 
Komisijai steidzami vajadzētu ierosināt 
Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju, 
lai patiesi uzlabotu to jauniešu stāvokli, 
kuri nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā 
vai apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un efektīvi apkarotu strukturālo un 
ilgtermiņa bezdarbu; uzskata, ka Komisijai 
steidzami vajadzētu ierosināt Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantiju, lai 
patiesi uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri 
nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai.

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus ar aktīva darba tirgus 
politikas palīdzību, lai uzlabotu visu 
vecuma grupu nodarbinātības iespējas ar 
mērķi veicināt garāku darba dzīvi un 
efektīvi apkarotu strukturālo un ilgtermiņa 
bezdarbu; uzskata, ka Komisijai steidzami 
vajadzētu ierosināt Eiropas jauniešu 
nodarbinātības garantiju, lai patiesi 
uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri nav 
iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un efektīvi apkarotu strukturālo un 
ilgtermiņa bezdarbu; uzskata, ka Komisijai 
steidzami vajadzētu ierosināt Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantiju, lai 
patiesi uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri 
nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai.

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un efektīvi apkarotu strukturālo un 
ilgtermiņa bezdarbu; uzskata, ka Komisijai 
steidzami vajadzētu ierosināt Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantiju, lai 
patiesi uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri 
nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā, un tai vajadzētu cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to 
nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas 
risināšanai, jo īpaši lauku jauniešu 
bezdarba problēmas risināšanai, sevišķu 
uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībai, lai 
novērstu lauku iedzīvotāju skaita 
samazināšanos.

Or. en


