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Grozījums Nr. 1
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē 2013. gada konkrētos 
ieteikumus, kas tiek sniegti katrai 
dalībvalstij, un jo īpaši ierosinātos 
vērienīgos pasākumus, kuriem no jauna 
jāveicina izaugsme, jārisina bezdarba 
problēmas, jārada darbavietas un 
jāpalielina ES ekonomikas konkurētspēja;

1. atzinīgi vērtē 2013. gada konkrētai 
valstij adresētos ieteikumus (turpmāk —
KVAI) un jo īpaši ierosinātos pasākumus, 

kuriem no jauna jāveicina izaugsme, 
jārisina bezdarba problēmas, jārada 
darbavietas un jāpalielina ES ekonomikas 
konkurētspēja; ar bažām konstatē, ka, 
atrodoties zem nemitīga spiediena, ko 
rada ekonomikas, sociālā, finanšu un 
valsts parādu krīze, kopumā KVAI nav 
pietiekami vērienīgi; ņemot vērā iepriekš 
minēto, norāda uz to, ka trūkst ieteikumu 
atjaunot steidzami vajadzīgo reālās 
ekonomikas un MVU kreditēšanu, 
nostiprinot saikni starp publiskā un 
privātā ieguldījuma spējām, apkarojot 
krāpšanu nodokļu jomā un risinot 
ekonomiskās un monetārās savienības 
(turpmāk — EMS) sociālo dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta 
nostāju attiecībā uz nepieciešamību 
nostiprināt Eiropas semestra procesa 
demokrātisko leģitimitāti; uzsver, ka 
valstu parlamentiem un reģionālajām un 
vietējām iestādēm ir ļoti ierobežota 
piekļuve Eiropas semestra procesam un 
ka to nozīme KVAI būtībā tiek ignorēta, 
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neraugoties uz to, ka viņu ieguldījums un 
dalība ir vajadzīga, lai uzlabotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanas 
izredzes;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti uzsver kohēzijas politikas kā 
galvenā ieguldījumu instrumenta vadošo 
nozīmi krīzes apkarošanā un ES un tās 
reģionu ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā; 
tādēļ uzsver, ka, risinot sarunas par 
daudzgadu finanšu shēmu, ir svarīgi 
nodrošināt pietiekamus budžeta 
noteikumus Eiropas Savienības 
strukturālajiem un investīciju fondiem, jo 
īpaši norādot, ka tie sniedz lielāko daļu 
ieguldījumu vairākās jomās, piemēram, 
nodarbinātībā, inovācijās, ilgtspējīgā 
attīstībā un atbalstā MVU;

2. atkārtoti uzsver kohēzijas politikas kā 
galvenā Eiropas līmeņa ieguldījumu 
instrumenta vadošo nozīmi krīzes 
apkarošanā un ES un tās reģionu 
ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā; tādēļ 
uzsver, ka, risinot sarunas par daudzgadu 
finanšu shēmu, ir svarīgi nodrošināt 
pietiekamus budžeta noteikumus un 
makroekonomikas nosacījumus Eiropas 
Savienības struktūrfondiem un investīciju 
fondiem, jo īpaši norādot, ka tie sniedz 
lielāko daļu ieguldījumu vairākās jomās, 
piemēram, nodarbinātībā, inovācijās, 
ilgtspējīgā attīstībā un atbalstā MVU;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti uzsver kohēzijas politikas kā 
galvenā ieguldījumu instrumenta vadošo 
nozīmi krīzes apkarošanā un ES un tās 
reģionu ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā; 
tādēļ uzsver, ka, risinot sarunas par 

2. atkārtoti uzsver kohēzijas politikas kā 
galvenā ieguldījumu instrumenta vadošo 
nozīmi krīzes apkarošanā, reģionālo 
atšķirību samazināšanā un ES un tās 
reģionu ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā; 
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daudzgadu finanšu shēmu, ir svarīgi 
nodrošināt pietiekamus budžeta 
noteikumus Eiropas Savienības 
strukturālajiem un investīciju fondiem, jo 
īpaši norādot, ka tie sniedz lielāko daļu 
ieguldījumu vairākās jomās, piemēram, 
nodarbinātībā, inovācijās, ilgtspējīgā 
attīstībā un atbalstā MVU;

tādēļ uzsver, ka, risinot sarunas par 
daudzgadu finanšu shēmu, ir svarīgi 
nodrošināt pietiekamus budžeta 
noteikumus Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un investīciju fondiem, jo 
īpaši norādot, ka tie sniedz lielāko daļu 
ieguldījumu vairākās jomās, piemēram, 
nodarbinātībā, inovācijās, ilgtspējīgā 
attīstībā un atbalstā MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 
modeli uz inovācijām, kā arī virzītu 
ražošanu uz augstas pievienotās vērtības 
iegūšanu; pauž pārliecību, ka strukturālie
un investīciju fondi ir būtiski svarīgi, lai 
novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu 
iepriekš minētajās jomās;

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 
modeli uz inovācijām, virzību uz videi 
nekaitīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un augstas 
pievienotās vērtības iegūšanu; pauž 
pārliecību, ka struktūrfondi un investīciju 
fondi ir būtiski svarīgi, lai turpinātu 
nostiprināt minētās jomas, kā arī novērstu 
un mazinātu jebkuru trūkumu iepriekš 
minētajās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 
modeli uz inovācijām, kā arī virzītu 
ražošanu uz augstas pievienotās vērtības 
iegūšanu; pauž pārliecību, ka strukturālie
un investīciju fondi ir būtiski svarīgi, lai 
novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu 
iepriekš minētajās jomās;

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 
modeli uz inovācijām, kā arī virzītu 
ražošanu uz augstas pievienotās vērtības 
iegūšanu; pauž pārliecību, ka struktūrfondi
un investīciju fondi ir būtiski svarīgi, lai 
novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu 
iepriekš minētajās jomās un sekmētu 
publiskos ieguldījumus; norāda uz 
iespējām, ko varētu izmantot dalībvalstīs, 
lai atbalstītu publiskos ieguldījumus no 
struktūrfondiem, paredzot konkrētu 
elastību šo fondu finanšu procedūrās, 
piemēram, palielinot to valstu 
līdzfinansējuma likmes, kuras iesaistās 
pielāgošanas programmā un saņem ES 
finansiālo palīdzību, vai 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā par vienu gadu visām 
dalībvalstīm pagarinot saistību atcelšanas 
noteikumu (kā tas būs 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto 
ieguldījumu kraso samazināšanos 
ražošanas ekonomikā un jo īpaši vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi 
izšķiroši pasākumi, lai reformētu preču un 
darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu 
politiku un balstītu nākotnes izaugsmes 
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modeli uz inovācijām, kā arī virzītu 
ražošanu uz augstas pievienotās vērtības 
iegūšanu; pauž pārliecību, ka strukturālie
un investīciju fondi ir būtiski svarīgi, lai 
novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu 
iepriekš minētajās jomās;

modeli uz inovācijām, kā arī virzītu 
ražošanu uz augstas pievienotās vērtības 
iegūšanu; uzskata, ka ilgtspējīga 
ekonomikas politika ir atkarīga no ļoti 
labvēlīgiem nosacījumiem uzņēmumu 
izveidei; pauž pārliecību, ka struktūrfondi 
un investīciju fondi ir būtiski svarīgi, lai 
novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu 
iepriekš minētajās jomās;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka stingru fiskālo 
ierobežojumu un samazinātas 
kreditēšanas spējas laikā privātajā sektorā 
ES struktūrfondi un investīciju fondi ir 
svarīgs ietekmēšanas līdzeklis, ar ko var 
sekmēt ekonomiku, it sevišķi izmantojot 
inovatīvus finanšu instrumentus; uzskata, 
ka inovatīvu finanšu instrumentu plašāka 
izmantošana kohēzijas politikā var sekmēt 
publiskā un privātā sektora partnerības, 
panākt daudzkārtēju ietekmi ar ES 
budžetu, garantēt svarīgu finansējuma
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem un palielināt ES izaugsmes 
potenciālu; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
svarīgo nozīmi, kas jauniem inovatīviem 
finanšu instrumentiem būs kohēzijas 
politikā 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā; mudina Komisiju nodrošināt 
finanšu instrumentiem arī skaidrāku 
pozīciju KVAI un nostiprināt Eiropas 
struktūrfondu un ieguldījumu fondu 
saskaņošanu ar Eiropas Investīciju 
bankas (turpmāk — EIB) programmām, 
it sevišķi saistībā ar aizdevumu 
garantijām MVU un mikrouzņēmumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž bažas par to, ka turpinās 
konkrētu Eiropas reģionu apjomīga 
deindustrializācija, kas noved pie pārmēru 
augsta bezdarba un daudzām 
demogrāfiskām problēmām;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b ar bažām konstatē, ka ražošanas 
ekonomikas, it sevišķi MVU, finansēšana
nav atjaunota visā ES, un vissmagāk cieš 
mazāk attīstītie reģioni; norāda, ka 
pieaugošās atšķirības piekļuvē kredītiem 
var vēl vairāk padziļināt reģionālās 
atšķirības; tādēļ uzsver, ka svarīga ir 
Eiropas struktūrfondu un ieguldījumu 
fondu spēja savienot publiskos un privātos 
ieguldījumus un nodrošināt alternatīvus 
finansējuma avotus MVU; aicina 
Komisiju laikus un pirms 2014.–
2020. gada plānošanas perioda sākšanās 
nodrošināt juridisko skaidrību un 
pārredzamību saistībā ar jaunu inovatīvu 
finanšu instrumentu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka, lai gan finansiālie 
aizsardzības pasākumi, ko veica Eiropas 
Centrālā banka, ir nomierinājuši finanšu 
tirgus, konkurētspējas problēmas eiro zonā 
nav vēl atrisinātas;

4. uzskata, ka, lai gan finansiālie 
aizsardzības pasākumi, ko veica Eiropas 
Centrālā banka, ir veicinājuši eiro zonas 
stabilitāti un nomierinājuši finanšu tirgus, 
konkurētspējas problēmas eiro zonā nav 
vēl atrisinātas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 
veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju 
uzlabošanai, tostarp to jauniešu, kam grūti 
iekļauties darba tirgū, un lai sniegtu tiem 
palīdzību darba meklējumos un izveidotu 
skaidru un pārredzamu saikni starp 
izglītību un profesionālo apmācību nolūkā 
panākt labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām;

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 
veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju 
uzlabošanai un jauniešu uzņēmumu
izveides programmu veicināšanai, tostarp 
to jauniešu, kam grūti iekļauties darba 
tirgū, un lai sniegtu tiem palīdzību darba 
meklējumos un izveidotu skaidru un 
pārredzamu saikni starp izglītību un 
profesionālo apmācību nolūkā panākt 
labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām, tādējādi 
nepieļaujot kvalificēta darbaspēka 
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trūkuma saasināšanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 
veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju 
uzlabošanai, tostarp to jauniešu, kam grūti 
iekļauties darba tirgū, un lai sniegtu tiem 
palīdzību darba meklējumos un izveidotu 
skaidru un pārredzamu saikni starp 
izglītību un profesionālo apmācību nolūkā 
panākt labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām;

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 
veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti; šajā saistībā, kā arī 
saistībā ar satraucošajiem datiem par 
jauniešu bezdarbu Eiropā, aicina 
Komisiju īpašu uzmanību pievērst jauniešu 
profesionālo iespēju uzlabošanai, tostarp to 
jauniešu, kam grūti iekļauties darba tirgū, 
un lai sniegtu tiem palīdzību darba 
meklējumos un izveidotu skaidru un 
pārredzamu saikni starp izglītību un 
profesionālo apmācību nolūkā panākt 
labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Michael Theurer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru 
mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, 
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veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju 
uzlabošanai, tostarp to jauniešu, kam grūti 
iekļauties darba tirgū, un lai sniegtu tiem 
palīdzību darba meklējumos un izveidotu 
skaidru un pārredzamu saikni starp 
izglītību un profesionālo apmācību nolūkā 
panākt labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām;

veicot gan iekšējus, gan ārējus 
pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību 
un atvieglojot pāreju no vienas darbavietas 
uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl 
plašākas reformas, jo īpaši, lai uzlabotu 
darba tirgus mobilitāti un galvenokārt 
jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju 
uzlabošanai, tostarp to jauniešu, kam grūti 
iekļauties darba tirgū, un lai sniegtu tiem 
palīdzību darba meklējumos un izveidotu 
skaidru un pārredzamu saikni starp 
izglītību un profesionālo apmācību nolūkā 
panākt labāku atbilstību starp prasmēm un 
pieejamajām darbavietām; atzīst, ka duālas 
mācības ir ļoti labi piemērotas darba 
tirgus vajadzībām un palīdz jauniešiem 
atrast pirmo darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību piemērot 
prioritāru statusu visiem pieejamajiem 
pasākumiem, lai risinātu jauniešu 
bezdarba krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Petru Constantin Luhan

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

5.a uzskata, ka pašlaik vairāk nekā jebkad 
agrāk ir vajadzīgas strukturālas reformas 
reģionālā, valsts un ES līmenī, lai radītu 
nodarbinātības iespējas, kuras paredzētas 
gados jaunam darbaspēkam; uzsver, ka 
šie centieni ir jo īpaši jāvērš uz ES 
nodarbinātības stratēģiju un Eiropas 
ekonomikas nākotnes vajadzību 
saskaņošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver vajadzību turpināt 
programmas, kas izstrādātas 
uzņēmējdarbības veicināšanai starp gados 
jauniem cilvēkiem, radot viņiem īpašas 
uzņēmumu izveides iespējas, ko papildina 
labāka piekļuve Eiropas finansējumam 
un uzņēmējdarbības konsultācijām;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir jāīsteno steidzami 
pasākumi, lai padarītu ES 
konkurētspējīgāku starptautiskā līmenī un 
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nodrošinātu ilgtspējīgu iekšējo izaugsmi; 
uzsver, ka centieni ir jāvērš uz inovatīvu 
shēmu izveidi, kas saistītas ar lētākiem un 
pieejamākiem kredītiem MVU un kas 
uzlabo uzņēmējdarbības vidi, veicinot 
jaunus kapitāla avotus, tostarp 
uzņēmumu savstarpējos aizdevumus, un 
sekmējot piekļuvi riska kapitālam;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Michael Theurer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē to dalībvalstu skaita 
samazināšanos, kurās tiek veikta pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūra; 
noteikti mudina Komisiju un dalībvalstis 
izmantot visas Stabilitātes un izaugsmes 
pakta (SGP) preventīvās daļas elastības 
iespējas, lai līdzsvarotu ienesīgu publisko 
ieguldījumu vajadzības ar fiskālās 
disciplīnas mērķiem, piemēram, izslēdzot 
strukturālo un investīciju fondu valsts 
līdzfinansējuma kopīgo apmēru no 
ierobežojumiem, ko uzliek Stabilitātes un 
izaugsmes pakts, vai arī minētā pakta 
mērķiem, pamatojot aprēķinus ar 
dalībvalsts skaidras naudas vajadzībām, 
nevis ar tās bruto vajadzībām.

7. atzinīgi vērtē to dalībvalstu skaita 
samazināšanos, kurās tiek veikta pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūra, un 
to, ka dalībvalstis samazina savus parādus 
un konsolidē savus budžetus; noteikti 
mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot 
visas Stabilitātes un izaugsmes pakta 
(SGP) preventīvās daļas elastības iespējas, 
lai līdzsvarotu ienesīgu publisko 
ieguldījumu vajadzības ar fiskālās 
disciplīnas mērķiem, piemēram, izslēdzot 
struktūrfondu un investīciju fondu valsts 
līdzfinansējuma kopīgo apmēru no 
ierobežojumiem, ko uzliek Stabilitātes un 
izaugsmes pakts, vai arī minētā pakta 
mērķiem, pamatojot aprēķinus ar 
dalībvalsts skaidras naudas vajadzībām, 
nevis ar tās bruto vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva Kekuš
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina Eiropas Parlamenta nostāju 
pret ierosinātajiem makroekonomikas 
nosacījumiem daudzgadu finanšu shēmas 
sarunās, kuri attiektos uz Eiropas 
Savienības struktūrfondiem un 
ieguldījumu fondiem, jo tas bez nekādas 
saistības starp politikas rezultātiem 
reģionālā un dalībvalsts līmenī sodītu 
reģionus par iespējamu neatbilstību 
ekonomikas pārvaldības procedūrām 
valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju pabeigt EMS izveidi, 
ierosinot tiesību akta priekšlikumus, kas 
saistīti ar sociālo pīlāru; uzsver, ka 
sociālo rezultātu pārskatā, ko varētu 
izmantot kā šā pīlāra pamatu, ir jāietver 
arī attiecīgā reģionālā un vietējā 
specifika;

Or. en


