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Grozījums Nr. 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu „Savienības 
darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu 
Eiropas attīstību, kuras pamatā ir 
līdzsvarota ekonomiskā izaugsme un cenu 
stabilitāte, sociālā tirgus ekonomika ar 
augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir 
panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo 
attīstību, kā arī vides augsta līmeņa 
aizsardzību”;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā „divu tiesību aktu pakete” un 
„sešu tiesību aktu pakete” nevarēja 
līdzsvarot EMS sociālo pīlāru (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
148. pants) un ekonomisko pīlāru (LESD 
121. pants), tāpēc ir ļoti svarīgi dažādos 
Savienības līmeņos nodrošināt 
ekonomikas pārvaldības sociālo dimensiju 
atbilstīgi LESD 9. pantam;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Sergio Gutiérrez Prieto
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Atzinuma projekts
C apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā saskaņā ar Parlamenta 
2011. gada 1. decembra rezolūciju par 
Eiropas pusgadu ekonomikas politikas 
koordinēšanai „ikvienai jaunai vai 
uzlabotai organizācijai un lēmumu 
pieņemšanas procedūrai Padomē un/vai 
Komisijā ir jāiet roku rokā ar uzlabotu 
demokrātisko leģitimitāti un pienācīgu 
pārskatatbildību Eiropas Parlamenta 
priekšā”;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Guillaume Balas

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. stingri atbalsta priekšlikumu ieviest
Eiropas ekonomikas pārvaldības 
regulējumu, ar kuru, nodrošinot politikas 
nostādņu ciešāku koordināciju nolūkā 
novērst ievērojamu nelīdzsvarotību, sekmē 
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi 
saskaņā ar stratēģijā „Eiropa 2020”
izvirzītajiem mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, tomēr aicina 
ciešāk koordinēt politikas nostādnes, lai 
Eiropas pārvaldība varētu efektīvāk 
saskaņot stratēģijā „Eiropa 2020”
izvirzītos mērķus un tādējādi patiesi 
sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
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koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, nodrošina pilnīgi
saskaņotu valsts politiku, sekmē gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā 
ar stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. pauž bažas, ka pašreizējais Eiropas
pārvaldības regulējums, kura mērķis ir 
novērst dalībvalstu ekonomikas attīstības 
ievērojamu nelīdzsvarotību, nodrošinot 
politikas nostādņu ciešāku koordināciju, 
nav nodrošinājis gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar stratēģijā
„Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. pauž nožēlu, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējums nenodrošināja
politikas nostādņu ciešāku koordināciju 
nolūkā novērst ievērojamu nelīdzsvarotību
un tādējādi nesekmēja gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem, kuri līdz šim vēl nav sasniegti;
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Or. it

Grozījums Nr. 10
Georgi Pirinski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
ekonomikas pārvaldības regulējums, ar 
kuru paredzēts nodrošināt politikas 
nostādņu ciešāku koordināciju nolūkā 
novērst ievērojamu nelīdzsvarotību, nav 
pietiekami efektīvs, lai sekmētu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā 
ar stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. ņem vērā Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, nosakot 
politikas nostādņu ciešāku koordināciju 
nolūkā novērst ievērojamu nelīdzsvarotību,
ir paredzēts sekmēt stratēģijā
„Eiropa 2020” izvirzītos mērķus;

Or. it
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Grozījums Nr. 12
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. pauž nožēlu, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējums nesekmē gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, un 
atgādina, ka paredzētā ES IKP gada 
izaugsme ir mazāk nekā 1,5 %; uzsver, ka 
pēdējos gados izaugsme ir mazliet 
palielinājusies vai nav mainījusies, 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi 
nodarbinātības un nabadzības 
apkarošanas jomā ne tuvu nav sasniegti 
un nevienlīdzības un nabadzības līmenis 
joprojām ir nepieņemami augsts;1a

__________________
1a ES ekonomikas prognoze 2014. gadam: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. atbalsta Eiropas ekonomikas pārvaldības 
regulējumu, ar kuru, nodrošinot politikas 
nostādņu ciešāku koordināciju nolūkā 
novērst ievērojamu nelīdzsvarotību, ir 
jāsekmē gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme saskaņā ar stratēģijā
„Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem;
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Or. fr

Grozījums Nr. 14
Enrique Calvet Chambon

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē izaugsmi, jo tā ir 
jāpastiprina saskaņā ar stratēģijā
„Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem; atzinīgi vērtē Eiropas 
ekonomikas pārvaldības regulējumu, ar 
kuru ir izdevies panākt progresu saistībā 
ar fiskālo konsolidāciju, un ES 28 
kopējais parāds ir samazinājies no 4,5 % 
no IKP 2011. gadā līdz plānotajiem 3 % 
no IKP 2014. gadā;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. pauž nožēlu, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējums, ar kuru bija 
paredzēts koordinēt ekonomikas un 
sociālās politikas nostādnes, ir vērsts tikai 
uz pielāgošanas politiku; uzsver, ka
nolūkā novērst ievērojamu nelīdzsvarotību
ir jāsekmē gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme saskaņā ar stratēģijā
„Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. norāda, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējums var novērst 
ievērojamu nelīdzsvarotību, sekmēt gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā 
ar stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. noraida Eiropas ekonomikas pārvaldības 
regulējumu, jo tas ir dalībvalstu un 
iedzīvotāju demokrātisko un suverēno 
tiesību pārkāpums; ierosina atsaukt 
Stabilitātes un izaugsmes paktu un fiskālo 
paktu un to aizstāt ar ilgtspējīgas 
attīstības un sociālā progresa paktu;

Or. pt

Grozījums Nr. 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, ar kuru, 
nodrošinot politikas nostādņu ciešāku 
koordināciju nolūkā novērst ievērojamu 
nelīdzsvarotību, sekmē gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem 
mērķiem;

1. aicina Komisiju iesniegt Eiropas 
ekonomikas pārvaldības regulējuma 
pārskatu, ar kuru, nodrošinot dalībvalstu
politikas nostādņu ciešāku koordināciju 
nolūkā novērst ievērojamu nelīdzsvarotību,
var nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus uzlabojot 
visas sistēmas demokrātisko leģitimitāti 
un kontroli, tostarp pārskatot stratēģijas 
„Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālos 
mērķus un Eiropas pusgadu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jutta Steinruck
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina veidot sociālāku ekonomikas 
un monetāro savienību nolūkā uzlabot 
ekonomikas pārvaldību, samazināt 
bezdarbu, nabadzību un sociālo 
atstumtību, izskaust sociālo dempingu un 
novērst sociālo standartu pasliktināšanos; 
turklāt aicina pieņemt sociālā progresa 
paktu, kurā ir noteikti vienoti saistoši 
noteikumi nodarbinātības, izglītības un 
pētniecības un izstrādes jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisijas 
paziņojumā nav paskaidrots, kāpēc „sešu 
tiesību aktu pakete” bija neveiksmīga, un 
aicina Komisiju ierosināt pārskatīt „sešu 
tiesību aktu paketi”; aicina Eiropas 
Komisiju īstenot priekšsēdētāja J.-
C. Juncker saistības attiecībā uz sociālo 
AAA kredītreitingu, pārveidot ekonomikas 
pārvaldības regulējumu tā, lai sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un 
mērķus ekonomikas, nodarbinātības, 
izglītības un nabadzības un sociālās 
atstumtības jomā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem un lai turpmāk neīstenotu 
tās ekonomikas pārvaldības regulējuma 
politikas nostādnes, kuras neveicina 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Thomas Mann

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Eiropas Savienības 
ekonomikas pārvaldības regulējums ir 
neaizvietojams vadības instruments, lai 
noteiktu, novērstu un mainītu 
problemātiskās tendences ekonomikas 
jomā, piemēram, pārmērīgu valsts budžeta 
deficītu vai valsts parāda līmeni, kas 
parādu krīzes laikā būtiski kavēja 
izaugsmi, ļoti veicināja bezdarbu un 
radīja nopietnu risku Eiropas ekonomikai 
un Eiropas projektam;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž bažas, ka pašreizējā ekonomikas 
pārvaldības regulējumā nepietiekami ir 
ņemta vērā nodarbinātība un sociālie 
apsvērumi, un tāpēc ir daudz grūtāk 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatmērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b pauž nožēlu, ka uzmanība pašreizējās 
ekonomikas pārvaldības politikas 
nostādnēs ir pievērsta tikai ekonomiskajai 
izaugsmei, neatzīstot nepieciešamību pēc 
integrējošas, uz tiesībām balstītas un 
ilgtspējīgas pieejas; uzsver, ka ieguvumi 
no izaugsmes ir jāizplata visā sabiedrībā, 
lai izaugsme kļūtu ilgtspējīga un 
iekļaujoša;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Thomas Mann

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka eurozonas dalībvalstīm, 
kuras saņēma partneru atbalstu, lai 
finansētu šo valstu ekonomiku, ir jāievēro 
atbilstoši noteikumi, programmas un 
līgumi; uzsver, ka tas ir cieņas 
apliecinājums partnervalstu nodokļu 
maksātājiem par viņu izrādīto lielo 
solidaritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Emilian Pavel
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b piekrīt komisāres M. Thyssen 
apgalvojumam, ka valstis, kuras 
nodrošina augstas kvalitātes darbvietas, 
labāku sociālo aizsardzību un iegulda 
cilvēkkapitālā, ir elastīgākas ekonomikas 
krīzes gadījumā; aicina Komisiju ņemt to 
vērā, sagatavojot Eiropas pusgada 
politikas nostādnes un konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Thomas Mann

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka solidaritāte ir Eiropas 
Savienības un Eiropas Savienības 
ekonomikas pārvaldības regulējuma 
pamatvērtība; tāpēc izsaka pateicību 
Eiropas iedzīvotājiem un nodokļu 
maksātājiem par lielo solidaritāti, ko tie 
izrādīja parādu krīzes skarto valstu 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Thomas Mann

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

1.d uzsver, ka dalībvalstis, kuras ieviesa 
Eiropas Savienības ekonomikas 
pārvaldības regulējumā ietvertās 
strukturālās reformas, veiksmīgi 
atjaunoja konkurētspēju pasaules tirgū, 
veicināja izaugsmi un radīja darbvietas, 
kā arī palielināja uzticību finanšu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Thomas Mann

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e pauž nopietnas bažas, ka strukturālo 
reformu palēnināšanās vai to daļēja 
atcelšana veicinās kapitāla aizplūšanu, 
biržas sabrukumu, strauju izaugsmes 
palēnināšanos un augstu bezdarba 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Guillaume Balas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 

2. ņem vērā Komisijas iniciatīvu veikt
pašreizējā regulējuma pirmo pārskatīšanu, 
lai novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot, lai atjauninātu 



AM\1048145LV.doc 17/68 PE546.881v01-00

LV

apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

informāciju ekonomikas pārvaldības 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem ar Eiropas 
Parlamenta atbildīgajām komitejām par 
to, kā minēto regulējumu padziļināt;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, kā dalībvalstis un Komisija 
piemēro pārvaldības noteikumus; pieņem, 
ka šī pārskatīšana būs pamatā regulējuma 
darbības noteikumu kritiskai analīzei;

Or. pl



PE546.881v01-00 18/68 AM\1048145LV.doc

LV

Grozījums Nr. 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. ņem vērā Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt, un par 
vajadzīgajām korekcijām;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu;
aicina Komisiju tās pārskatīšanā ņemt 
vērā arī regulējuma nepilnības, tostarp 
saistībā ar stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatmērķu sasniegšanu; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt un būtiski uzlabot, 
jo īpaši saistībā ar atbildību par Eiropas 
pusgada īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus, kā arī to 
piemērotību; ierosina šo pārskatīšanu
izmantot kā iespēju apmainīties viedokļiem 
par to, kā minēto regulējumu atjaunināt;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā sekmēt 
pašreizējā regulējuma efektivitāti;

Or. hu

Grozījums Nr. 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt; ierosina 
pārskatīšanā ņemt vērā arī pasākumus, 
lai veicinātu uzticību ekonomikai 
privātajā sektorā, jo uzticība ir 
priekšnosacījums, lai nodrošinātu 
privātos ieguldījumus, kas ir nepieciešami 
darbvietu radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; atgādina, ka, lai 
sasniegtu LESD 9. pantā minētos mērķus, 
novērtējot ekonomikas politiku, ir jāņem 
vērā sociālā politika, un tāpēc uzsver, cik 
svarīgi ir steidzami uzlabot Eiropas 
sociālo pārvaldību, ko zināmā mērā var 
salīdzināt ar Eiropas ekonomikas 
pārvaldības izveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju 
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu uzlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro
pārvaldības noteikumus; ierosina šo 
pārskatīšanu izmantot kā iespēju
apmainīties viedokļiem par to, kā minēto 
regulējumu padziļināt;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 
minētā regulējuma pirmo pārskatīšanu, lai 
novērtētu, cik efektīvi un saskaņoti 
dalībvalstis un Komisija piemēro 
noteikumus; uzskata, ka šo pārskatīšanu
var izmantot kā iespēju veikt vispārējo 
prioritāšu un ekonomikas pārvaldības 
instrumentu atbilstības padziļinātu un 
iekļaujošu atkārtotu novērtēšanu, lai 
izveidotu īstu fiskālo savienību un lai 
pareizi izmantotu vienoto valūtu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Joëlle Mélin
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a lai gan tam nav pierādījumu, norāda, 
ka Eiropas ekonomikas pārvaldības 
regulējums ir neefektīvs, jo tas ir 
sagatavots laikā, kad situācija politikas un 
monetārajā jomā bija ļoti nestabila;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, ja Komisija tagad atzīs, ka 
ir nepieciešama vērienīga ieguldījumu 
programma, būs būtiski jāmaina 
ekonomikas pārvaldības regulējuma 
pieeja, kas pēdējos dažos gados ierobežo 
ieguldījumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a tāpēc uzskata, ka šo pārskatīšanu var 
izmantot kā iespēju izveidot jaunu sociālo 
un ekonomisko regulējumu un 
visaptverošu stratēģiju, kā ieviest Eiropas 
tiesību aktu kopumu sociālajā jomā; 
uzsver, cik svarīgi ir eurozonā izveidot 
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labāku koordinācijas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību izveidot 
Eiropas mēroga automātiski stabilizējošus 
mehānismus, lai risinātu problēmas 
saistībā ar asimetriskajiem ekonomikas 
satricinājumiem, piemēram, bezdarbnieka 
pabalstu shēmas visā EMS, kā līdzekli 
sociālās kohēzijas nodrošināšanai, iekšējā 
pieprasījuma veicināšanai un vienotās 
valūtas ilgtspējības stiprināšanai; 
atkārtoti aicina Komisiju sagatavot Zaļo 
grāmatu par automātiskiem 
stabilizatoriem eurozonā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b šajā saistībā uzsver, ka jārada 
labvēlīgs klimats publiskā sektora 
investīcijām; īpaši aicina publiskos 
ieguldījumus neiekļaut dalībvalstu parāda 
aprēķinā, jo īpaši, ņemot vērā jauno 
SEC(2010) grāmatvedības standartu 
ietekmi uz dažu publisko iestāžu iespējām 
veikt ieguldījumus; aicina atbilstīgi 



PE546.881v01-00 24/68 AM\1048145LV.doc

LV

pielāgot Eiropas Centrālās bankas 
lēmumu pieņemšanas procesu;

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku 
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 47
Guillaume Balas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku 
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

3. mudina padziļināt Eiropas pusgadu un 
noteikt spēcīgāku demokrātisko 
leģitimitāti, tādējādi nodrošinot 
dalībvalstu ekonomikas un sociālās 
politikas nostādņu efektīvu koordinācijas 
sistēmu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 48
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina kritiski izvērtēt Eiropas pusgadu, 
jo īpaši saistībā ar tā efektivitāti krīzes 
pārvarēšanas jomā; šajā nolūkā atzinīgi 
vērtē Komisijas ierosinājumu tās darbību 
vērst ne tikai uz atbildību budžeta jomā, 
bet arī uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku saskaņotu 
ar sociālajiem aspektiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar 
attīstību sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām,
un mudina Komisiju aicināt dalībvalstis 
praktiski rīkoties, lai izskaustu absolūto 
nabadzību, kas ir aktuāla daudzās 
dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 50
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā iespēju fiskālās stabilitātes 
līdzsvarošanai un makroekonomikas 
līdzsvarošanai ar sociālo kohēziju visā 
Savienībā un stratēģijas „Eiropa 2020”
mērķu sasniegšanai; šajā nolūkā aicina 
Komisiju paplašināt savu priekšlikumu, 
lai tas neattiektos tikai uz vienkāršotu
atbildību budžeta jomā un lai tas vairāk 
attiektos uz sociālo investīciju politiku un
strukturālām reformām, lai sociālā tirgus
ekonomika vairāk būtu vērsta uz attīstību 
sociālajā jomā, kā arī taisnīgāku 
labklājības un kohēzijas sadalījumu un 
lielāku dzimumu līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām,
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina pārskatīt Eiropas pusgadu kā 
līdzekli krīzes efektīvai pārvarēšanai; šajā 
nolūkā atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosinājumu tās darbību vērst ne tikai uz 
atbildību budžeta jomā, bet arī uz 
investīcijām un strukturālām reformām, ja 
tās tirgus ekonomiku saskaņo ar attīstību 
sociālajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt Eiropas pusgadu kā 
līdzekli krīzes efektīvai pārvarēšanai un 
sekmēt tā efektivitāti; šajā nolūkā atzinīgi 
vērtē Komisijas ierosinājumu tās darbību 
vērst ne tikai uz atbildību budžeta jomā, 
bet arī uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku saskaņotu 
ar attīstību sociālajā jomā;

Or. hu

Grozījums Nr. 53
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu, lai pārvarētu krīzi; šajā nolūkā 
atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu tās 
darbību vērst ne tikai uz atbildību budžeta 
jomā, bet arī uz investīcijām un
mērķtiecīgām strukturālām reformām, lai 
tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

Or. el

Grozījums Nr. 54
Enrique Calvet Chambon

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar sociālo 
kohēziju;

Or. es

Grozījums Nr. 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai, darbvietu radīšanai pēc 
krīzes un izaugsmes konverģencei ES; 
šajā nolūkā atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosinājumu tās darbību vērst ne tikai uz 
atbildību budžeta jomā, bet arī uz 
investīcijām un strukturālām reformām, lai 
tirgus ekonomiku un darbvietu radīšanu
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
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pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai un sekmēt gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi; šajā nolūkā 
atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu tās 
darbību vērst ne tikai uz atbildību budžeta 
jomā, bet arī uz investīcijām un 
strukturālām reformām, lai sociālo tirgus 
ekonomiku saskaņotu ar attīstību un 
kohēziju sociālajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku saskaņotu 
ar attīstību sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai un izaugsmes sekmēšanai; 
šajā nolūkā atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosinājumu tās darbību vērst ne tikai uz 
atbildību budžeta jomā, bet arī uz 
investīcijām, lai tirgus ekonomiku 
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 

3. uzstāj, ka Eiropas pusgads nav 
jāstiprina un jāpadziļina, un uzskata, ka, 
ja tas būs spēkā, krīze pastiprināsies;
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uz investīcijām un strukturālām 
reformām, lai tirgus ekonomiku 
saskaņotu ar attīstību sociālajā jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām un strukturālām reformām, 
lai tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

3. mudina stiprināt un padziļināt Eiropas 
pusgadu kā līdzekli krīzes efektīvai 
pārvarēšanai; šajā nolūkā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinājumu tās darbību vērst 
ne tikai uz atbildību budžeta jomā, bet arī 
uz investīcijām, tostarp sociālajām 
investīcijām, augstas kvalitātes darbvietu 
radīšanu un strukturālām reformām, lai 
tirgus ekonomiku saskaņotu ar attīstību 
sociālajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka, tā kā izmantotie rādītāji ir 
sadrumstaloti, neatbilstoši un neefektīvi, 
Eiropas pusgada būtība neatbilst 
sociālajai nozarei;

Or. fr
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Grozījums Nr. 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka strukturālās reformas, ko 
īstenoja dalībvalstis, kuras cieta visvairāk, 
nebija veiksmīgas; mudina atbilstoši 
pārskatīt taupības politiku, ko akli 
ievēroja Eiropas valstis, un palielināt 
publiskos ieguldījumus, lai uzlabotu 
pašreizējo situāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka līdzsvars starp LESD 
121. un 148. pantā izklāstīto 
nodarbinātības un ekonomikas politiku ir 
svarīgs, lai nodrošinātu pozitīvu ES 
attīstību; aicina pieņemt sociālo protokolu 
attiecībā uz līgumiem nolūkā aizsargāt 
sociālās pamattiesības un darba ņēmēju 
tiesības, lai sociālās tiesības būtu 
līdzvērtīgas ekonomiskajām brīvībām;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Inês Cristina Zuber

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

3.a aicina stiprināt ekonomisko un sociālo 
kohēziju, pastiprinot Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu, lai saglabātu 
un radītu tiesībām atbilstošas darbvietas, 
atbalstot pasākumus bezdarba un 
nabadzības apkarošanas jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 64
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību, lai radītu labas 
darbvietas;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu sociālekonomisko politiku ar 
mērķi stiprināt Eiropas konkurētspēju, kā 
arī ilgtspējīgi palielināt izaugsmi un 
nodarbinātību;
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Or. pl

Grozījums Nr. 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, novēršot nepārtraukto 
bezdarbu, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. uzsver, ka ir svarīgi vienlīdzīgāk sadalīt 
atbildību un uzlabot ar EPSCO un 
ECOFIN saistītu struktūru sadarbību, un 
tāpēc ierosina organizēt EPSCO padomes 
un ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, 
lai sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi mazināt nevienlīdzību, 
nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī 
uzlabot Eiropas konkurētspēju, kā arī 
ilgtspējīgi palielināt ilgtspējīgu izaugsmi 
un kvalitatīvu nodarbinātību, lai veicinātu 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt veselīgu 
konkurenci Eiropā, kā arī ilgtspējīgi 
palielināt izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši jauniešu vidū;

Or. el

Grozījums Nr. 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. atgādina, cik svarīgi ir organizēt 
EPSCO padomes un ECOFIN padomes 
kopējas sanāksmes, lai sekmētu saskaņotu 
sociālekonomisko politiku ar mērķi 
stiprināt Eiropas konkurētspēju, kā arī 
ilgtspējīgi palielināt izaugsmi un
kvalitatīvu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina organizēt EPSCO padomes un 
ECOFIN padomes kopējas sanāksmes, lai 
sekmētu saskaņotu sociālekonomisko 
politiku ar mērķi stiprināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī ilgtspējīgi palielināt 
izaugsmi un nodarbinātību;

4. pārliecinoši uzskata, ka būtu jāorganizē
EPSCO padomes un ECOFIN padomes 
kopējas sanāksmes, lai sekmētu saskaņotu 
sociālekonomisko politiku ar mērķi 
stiprināt Eiropas konkurētspēju, kā arī 
ilgtspējīgi palielināt izaugsmi un
kvalitatīvu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu;

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā rezultātu apkopojuma sociālie 
rādītāji ir svarīgs pirmais solis, jo pēc tiem 
var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju noteikt, ka rezultātu apkopojums 
ir saistošs dalībvalstīm, un iekļaut arī 
citus rādītājus, piemēram, lai izmērītu 
nodarbinātības kvalitāti, līdzekļu pārdali, 
ilgtermiņa bezdarbu un jauniešu 
bezdarbu, dzimumu līdztiesību un bērnu 
nabadzību;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu;

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, lai 
nodrošinātu, ka instrumentus vai 
pasākumus īsteno tikai atbilstīgi situācijai 
sociālajā jomā dalībvalstīs un ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirības; aicina Komisiju 
veikt savas rīcības un tās efektivitātes 
izvērtējumu;

Or. it

Grozījums Nr. 73
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu;

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā ir svarīgi iekļaut rezultātu 
apkopojuma sociālos rādītājus, jo tas ir 
pirmais solis, lai konstatētu, kāda sociālā 
ietekme ir pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; uzsver, 
ka līdz šim tas nav ietekmējis politiku, un 
tāpēc aicina Komisiju un Padomi pēc tam 
salīdzināt visus sociālos radītājus, tostarp 
rādītājus nabadzības un sociālās 
atstumtības jomā, ar 
makroekonomiskajiem rādītājiem; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu un uzlabot to, kā 
arī pārbaudīt, vai rezultātu apkopojuma 
nodarbinātības un sociālie rādītāji ir 
pilnīgi ņemti vērā, izstrādājot konkrētai 
valstij adresētos ieteikumus un izvērtējot 
to īstenošanu dalībvalstīs; aicina Komisiju 
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ieviest sistēmu, kas, sasniedzot sociālo 
rādītāju noteiktu robežvērtību, mudina 
ieviest preventīvus un korektīvus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu;

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu un pārbaudīt 
pašreizējo rādītāju un Eurostat veikto 
aptauju efektivitāti, un ņemt vērā 
dalībvalstu īpatnības, sociālās iezīmes un 
bāzes līnijas vērtību sasniegšanas 
rezultātus (vienlaikus pārbaudot 
atveseļošanās rādītāju, atveseļošanās un 
izaugsmes pamatu un ilgtspējību);

Or. hu

Grozījums Nr. 75
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 

5. uzsver, ka brīdināšanas mehānisma 
ziņojumā svarīga nozīme ir rezultātu 
apkopojuma sociālajiem rādītājiem, jo pēc 
tiem var konstatēt, kāda sociālā ietekme ir 
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pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju veikt savas rīcības un tās 
efektivitātes izvērtējumu;

pasākumiem, ar kuriem koriģē 
makroekonomisko nelīdzsvarotību; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka šie rādītāji 
Eiropas pusgadā ir tikpat svarīgi, cik 
ekonomiskie rādītāji;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka rezultātu apkopojumā nav 
sniegta svarīga informācija, piemēram, 
kvantitatīvie, kvalitatīvie un ģeogrāfiskie 
dati darba piedāvājumu jomā, un 
uzņēmumu bankrota rādītāji;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk
iesniegt makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras 
un Regulā (ES) Nr. 1176/2011 un (ES) 
Nr. 1174/2011 minētā brīdināšanas 
mehānisma grozījumus, lai novērstu:

a) rādītāju un robežvērtību izmaiņas, 
konkurētspējas izmaksu ziņā vietā 
veicinot konkurenci plašākā nozīmē, 
tostarp saistībā ar cilvēku kapitāla 
kvalitāti, līdzdalību darba tirgū, kapitāla 
izmaksām, resursu izmantošanas 



AM\1048145LV.doc 39/68 PE546.881v01-00

LV

efektivitāti, energoefektivitāti un 
nevienlīdzību;

b) DIP procedūras simetriju saistībā ar 
norēķinu kontiem, kur pārpalikumu 
apstrādā līdzīgi deficītam;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina īpašos noteikumos par budžeta 
disciplīnas saistošu uzraudzību eurozonā 
iekļaut nodarbinātības, pārdales un 
sociālos rādītājus, piemēram, par 
kvalitatīvu nodarbinātību, nabadzību, 
bērnu nabadzību vai piekļuvi mājoklim, 
līdzīgi makroekonomikas rādītājiem, kuri 
nodrošina budžeta un sociālā modeļa 
ilgtspējību;

Or. es

Grozījums Nr. 79
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka pārmērīgai nevienlīdzībai 
brīdināšanas mehānisma sistēmā būtu 
jābūt izraisītājnotikumam, jo tas 
destabilizē sabiedrību un apdraud 
kohēziju un ekonomikas veiktspēju; 
uzsver, ka nevienlīdzības pieaugums, kas 
konstatēts ES un dokumentēts valstu 
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pusgada ziņojumos, nozīmē būtiskus 
riskus demokrātijai; norāda uz 
brīdinājumiem, kas saņemti no SVF un 
SDO par to, ka vēl lielāks nevienlīdzības 
pieaugums ES varētu destabilizēt 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību; prasa 
Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju novērtējumu par paveikto šo 
ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru 
varētu pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;

6. prasa Komisijai iesniegt Eiropas 
Parlamentam ikgadēju novērtējumu par 
paveikto šo ieteikumu faktiskajā 
īstenošanā, kuru varētu pievienot pielikumā 
ikgadējam gada izaugsmes pētījumam;

Or. pl

Grozījums Nr. 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību; prasa 
Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju novērtējumu par paveikto šo 
ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru 
varētu pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību, pirmkārt un 
galvenokārt, nodrošinot iedzīvotāju
ienākumus un garantēto pamatienākumu; 
prasa Komisijai iesniegt Eiropas 
Parlamentam ikgadēju novērtējumu par 
paveikto šo ieteikumu faktiskajā 
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īstenošanā, kuru varētu pievienot pielikumā 
ikgadējam gada izaugsmes pētījumam;

Or. it

Grozījums Nr. 82
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību; prasa 
Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju novērtējumu par paveikto šo 
ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru 
varētu pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu
ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvu
nodarbinātību, un sociālo kohēziju un lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020”
mērķus; prasa Komisijai iesniegt Eiropas 
Parlamentam ikgadēju novērtējumu par 
paveikto šo ieteikumu faktiskajā 
īstenošanā, kuru varētu pievienot pielikumā 
ikgadējam gada izaugsmes pētījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību; prasa 
Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju novērtējumu par paveikto šo 
ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru 
varētu pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;

6. aicina Komisiju iesniegt Eiropas 
Parlamentam ikgadēju novērtējumu par 
paveikto šo ieteikumu faktiskajā īstenošanā
un to ietekmi uz parādiem un deficītu un 
sociālajiem rādītājiem, kuru varētu 
pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;
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Or. fr

Grozījums Nr. 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi un nodarbinātību; prasa 
Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju novērtējumu par paveikto šo 
ieteikumu faktiskajā īstenošanā, kuru 
varētu pievienot pielikumā ikgadējam gada 
izaugsmes pētījumam;

6. aicina dalībvalstis īstenot tām adresētos 
konkrētos ieteikumus, lai sekmētu 
izaugsmi, kvalitatīvu darbvietu radīšanu
un sociālo kohēziju; prasa Komisijai 
iesniegt Eiropas Parlamentam ikgadēju 
novērtējumu par paveikto šo ieteikumu 
faktiskajā īstenošanā, kuru varētu pievienot 
pielikumā ikgadējam gada izaugsmes 
pētījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina Komisijai, ka, lai gan algas 
ir būtisks aspekts eurozonas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanā, tās nav tikai 
makroekonomikas korekciju instruments, 
bet vispirms ienākums, kas nodrošina 
darba ņēmēju iztiku; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ieteikumi algu jomā 
nepalielina nodarbināto personu 
nabadzību vai darba samaksas atšķirības 
dalībvalstīs vai neliek ciest iedzīvotāju 
grupām, kurām ir mazi ienākumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 86
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu
avots Eiropā;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir radījuši vairāk nekā 
80 % darbvietu ES un kas sekmē 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu
avots Eiropā;

7. mudina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā;

Or. it

Grozījums Nr. 88
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu
avots Eiropā;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir viens no darbvietu
radīšanas priekšnoteikumiem Eiropā;
pauž nožēlu, ka Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds neparedz risināt situāciju 
mazo un vidējo uzņēmumu jomā, bet uztic 
to tikai valdei; aicina Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu ievērot ieguldījumu 
principus, kas pašlaik ir spēkā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB pieņemt kritērijus, lai ļautu Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda ieguldījumus
— saistībā ar Eiropas Investīciju fondu —
izmantot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā; norāda, ka, pēc iespējas 
drīzāk nosakot projekta atbilstības 
kritērijus un dalības prasības, arī mazi un 
vidēji uzņēmumi varēs sagatavoties un 
labāk koordinēt darbības;

Or. pl
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Grozījums Nr. 90
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā, kontrolējot situāciju un 
nodrošinot līdzekļu pareizu pārvaldību;

Or. el

Grozījums Nr. 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu 
avots Eiropā;

7. aicina Eiropas Komisiju sadarbībā ar 
EIB atvieglot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda paredzētā finansējuma 
pieejamību — saistībā ar Eiropas 
Investīciju fondu — maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu
un darbvietu radīšanas avots Eiropā;
uzsver, cik svarīga ir jauna izaugsme un 
darbvietu radīšana, lai sabiedrība 
pieņemtu Eiropas ekonomikas 
pārvaldības regulējumu, un tāpēc aicina 
Komisiju veikt pasākumus, lai veicinātu 
uzticību ekonomikai un lai uzlabotu 
uzņēmējdarbības vidi, īpašu uzmanību 
pievēršot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, birokrātijas apkarošanai 
un piekļuvei finansējumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž nožēlu par ES pilnīgi pretrunīgu 
attieksmi saistībā ar pakalpojumu 
liberalizācijas un vairāku obligāto 
standartu ieviešanu, kaitējot maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, nevis tos 
aizsargājot;

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka ekonomikas pārvaldības 
regulējumam ir jāpalīdz Eiropā 
nodrošināt vidi, kas ir vajadzīga, lai 
sekmētu uzņēmējdarbību, jo īpaši 
jauniešu vidū; pauž bažas, ka krīzes laikā 
mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars 
nodarbinātībā ir samazinājies;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Joëlle Mélin

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

7.b norāda, ka mazie un vidējie uzņēmumi 
nodrošina ļoti daudz darbvietu, bet 
finansiālo grūtību dēļ, kas tiem radušās 
pašreizējās ekonomiskās situācijas 
rezultātā, bezdarba līmenis ir 
palielinājies;

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b norāda, ka ar nodokļu novirzīšanu no 
darbaspēka var palīdzēt sekmēt izaugsmi 
un palielināt nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Guillaume Balas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 97
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi; turklāt norāda, ka darba 
tirgu atbilstoša integrācija joprojām ir 
viens no vidēja termiņa mērķiem saistībā 
ar attīstības sekmēšanu sociālajā jomā 
līdzsvarotā un konkurētspējīgā vidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju;
turklāt norāda, ka modernizācijas nolūkā 
nedrīkst tikai pazemināt standartus darba 
ņēmēju tiesību aizsardzības jomā un 
samazināt sociālo nodrošinājumu; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar
pieredzi;

Or. pl

Grozījums Nr. 99
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, mudina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju, 
piemēram, nodrošinot iedzīvotāju
ienākumus un garantēto pamatienākumu; 
šajā nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties 
ar paraugpraksi;

Or. it

Grozījums Nr. 100
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai fiskālo politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, lai samazinātu 
nabadzību un lai sekmētu godīgu 
mobilitāti, aicina dalībvalstis labāk 
koordinēt pasākumus, lai uzlabotu sava 
darba tirgus un sociālās aizsardzības 
sistēmas, pārbaudot, vai attiecīgajās 
nozarēs īstenotās strukturālās reformas 
nepazemina darba apstākļu standartus vai 
neierobežo piekļuvi atbilstīgai sociālajai 
aizsardzībai, kas ir vispārējās tiesības un 
priekšnosacījums tādu sabiedrību 
izveidošanai, kurās valda lielāka 
vienlīdzība; šajā nolūkā aicina Komisiju 
un dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi
un vēl vairāk sekmēt savstarpēju 
mācīšanos arī reģionālā un vietējā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis
modernizēt savus darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas, saglabājot 
nodarbinātības un sociālās aizsardzības 
kvalitāti, lai nodrošinātu sociālo kohēziju, 
konkurētspēju un izturību ekonomikas un 
finanšu krīzes gadījumā; šajā nolūkā 
mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi, ieguldot cilvēkos un 
sekmējot Eiropas solidaritāti;

Or. el

Grozījums Nr. 103
Enrique Calvet Chambon
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. aicina dalībvalstis turpināt sava darba 
tirgus un sociālās aizsardzības sistēmas 
modernizāciju; šajā nolūkā mudina 
dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi;

Or. es

Grozījums Nr. 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis 
turpināt sava darba tirgus, izglītības 
sistēmas un sociālās aizsardzības sistēmas 
modernizāciju, īstenojot strukturālās 
reformas, lai labāk saskaņotu prasmes un 
darbvietas; šajā nolūkā mudina dalībvalstis 
apmainīties ar paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis
turpināt sava darba tirgus un sociālās 

8. lai fiskālo politiku padarītu efektīvāku 
un lai sekmētu godīgu mobilitāti vienotā 
darba tirgū, aicina dalībvalstis labāk 
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aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

koordinēt pasākumus, lai modernizētu 
savu darba tirgu un sociālās aizsardzības
sistēmu, pārbaudot, vai attiecīgajās 
nozarēs īstenotās strukturālās reformas 
nepazemina darba apstākļu standartus vai 
neierobežo piekļuvi atbilstīgai sociālajai 
aizsardzībai, kas ir vispārējās tiesības un 
priekšnosacījums tādu sabiedrību 
izveidošanai, kurās valda lielāka 
vienlīdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. lai budžeta politiku padarītu efektīvāku 
un mērķtiecīgāku, aicina dalībvalstis
turpināt sava darba tirgus un sociālās 
aizsardzības sistēmas modernizāciju; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

8. aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību sociālajiem jautājumiem, radot 
tiesībām atbilstošas darbvietas ar 
pienācīgu algu un pastiprinot sociālo 
aizsardzību, lai aptvertu visas jomas; šajā 
nolūkā mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi;

Or. pt

Grozījums Nr. 107
Georgi Pirinski

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a vērš uzmanību uz priekšlikumiem 
dalībvalstis aktīvi iesaistīt J.-C. Juncker 
plānā, izveidojot tādu Eiropas 
regulējumu, kas paredz, ka deficīta 
mērķos netiek ņemti vērā ar izglītību, 
pētniecību un izstrādi un profesionālo 



AM\1048145LV.doc 53/68 PE546.881v01-00

LV

apmācību saistīti izdevumi;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž nožēlu, ka ES neparedz pieņemt 
noteikumus par modernizāciju, un tās 
ieteikumi faktiski pasliktina situāciju 
sociālajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž nožēlu, ka nolūkā saskaņot 
fiskālo politiku Komisija izvēlējās mazināt 
sociālās aizsardzības sistēmu kā 
ekonomiku stabilizējošo instrumentu un 
sabiedrības nozīmīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Maria Arena, Hugues Bayet

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

8.a ierosina aizsargāt atalgojuma līmeni 
attiecībā uz noteiktām saistībām 
ekonomikas pārvaldības jomā, vismaz 
atbilstīgi koplīgumu noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju paplašināt „divu 
tiesību aktu paketes” klauzulas par algas 
nodrošinājumu, kas aizsargā tiesības slēgt 
līgumus un rīkoties, un ietvert visus 
Eiropas ekonomikas pārvaldības 
regulējumā noteiktos instrumentus; 
aicina sociālos partnerus labāk saskaņot 
algas eurozonā, lai novērstu 
nelīdzsvarotību;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis
efektīvi un mērķtiecīgi izmantot resursus,
kas pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 

9. iesaka dalībvalstīm risināt ārkārtas 
situāciju jauniešu bezdarba jomā, īstenojot 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, un
savstarpēji papildinoši, efektīvi un 
mērķtiecīgi izmantot visus pieejamos
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sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

resursus, tostarp, lai atbalstītu jauniešu 
nodarbinātību, un atbalsta pārrobežu 
mobilitāti, kas būtu jānodrošina,
pilnveidojot EURES portālu, un kas 
vienmēr būtu jāuzskata par apzinātu 
karjeras izvēli un alternatīvu mobilitātei 
valsts līmenī, kas ir jānodrošina jebkurā 
gadījumā;

Or. it

Grozījums Nr. 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 
sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, tādējādi 
sekmējot pieprasījumu un piedāvājumu 
vienotā tirgū; un iesaka arī sekmēt 
pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

Or. it

Grozījums Nr. 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina Komisiju ļaut 
dalībvalstīm efektīvi un mērķtiecīgi 
izmantot resursus, kas pieejami, pateicoties 
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nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 
sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
precīzām, juridiski pareizām 
pamatnostādnēm, un iesaka arī sekmēt 
pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 
sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties ieguldījumiem 
cilvēkkapitālā un jo īpaši izglītībā, īpašu 
uzmanību pievēršot Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai reģionos, kur ir 
visaugstākais bezdarba līmenis; un iesaka 
arī sekmēt pārrobežu mobilitāti kā 
jaunatnes nodarbinātības veicinātāju,
izmantojot pārrobežu partnerattiecības un
pilnveidojot EURES portālu;

Or. pl

Grozījums Nr. 116
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus,
dalībvalstīs ar īpaši augstu bezdarba 
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nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 
sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

līmeni īstenojot iniciatīvas darbvietu 
radīšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, un iesaka arī 
sekmēt pārrobežu mobilitāti kā jaunatnes 
nodarbinātības veicinātāju, pilnveidojot 
EURES portālu;

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba situācijas 
neatliekamību, mudina dalībvalstis efektīvi 
un mērķtiecīgi izmantot resursus, kas 
pieejami, pateicoties Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, tam, ka 
profesionālo izglītību biežāk izmanto, lai 
sekmētu nodarbināmību, un labāk 
saskaņotām prasmēm un darbvietām, un 
iesaka arī sekmēt pārrobežu mobilitāti kā 
jaunatnes nodarbinātības veicinātāju, 
pilnveidojot EURES portālu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. ņemot vērā jauniešu bezdarba 
situācijas neatliekamību, mudina 
dalībvalstis efektīvi un mērķtiecīgi 
izmantot resursus, kas pieejami, 
pateicoties Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai, un iesaka arī sekmēt pārrobežu
mobilitāti kā jaunatnes nodarbinātības

9. mudina dalībvalstis pēc iespējas 
pilnīgāk efektīvi un mērķtiecīgi izmantot
visus pieejamos Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas finanšu resursus, lai atbilstīgi 
atrisinātu ārkārtas situāciju jauniešu 
bezdarba jomā; šajā nolūkā uzskata, ka ir 
ļoti svarīgi, lai dalībvalstu 
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veicinātāju, pilnveidojot EURES portālu; līdzfinansējumu saistībā ar pasākumiem 
jauniešu bezdarba apkarošanas jomā, 
piemēram, garantiju jauniešiem, 
neiekļauj prognozētā deficīta aprēķinā; 
aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus 
par turpmāku atbalstu pārrobežu
mobilitātei kā jaunatnes nodarbinātības
nozīmīgai veicinātājai, tostarp pastiprinot
EURES portālu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka EURES portāls neveicina 
nodarbinātību, bet tā dēļ mainās jomas, 
kurās trūkst darbinieku;

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a ņemot vērā reformas sabiedrības 
novecošanas un pensiju sistēmas jomā, 
aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību pasākumiem saistībā ar vecāka 
gadagājuma darba ņēmējiem; aicina 
Komisiju noteikt kritērijus un vairāk 
pārbaudīt to, vai ES finansējums tiek 
izmantots vecāka gadagājuma darba 
ņēmējiem, un veikt papildu pasākumus 
vecāka gadagājuma cilvēku 
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nodarbinātības jomā;

Or. pl

Grozījums Nr. 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a ar dziļām bažām norāda, ka krīzes 
laikā ilgtermiņa bezdarba līmenis ir 
divkāršojies; turklāt norāda, ka vēl vairāk 
palielinājās mazkvalificētu darbinieku 
ilgtermiņa bezdarba līmenis; aicina 
Komisiju ilgtermiņa bezdarba apkarošanu 
iekļaut politikas nostādnēs un konkrētām 
valstīm adresētos ieteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a ar dziļām bažām norāda, ka krīzes 
laikā ilgtermiņa bezdarba līmenis ir 
divkāršojies; turklāt norāda, ka vēl vairāk 
palielinājās mazkvalificētu darbinieku 
ilgtermiņa bezdarba līmenis; aicina 
Komisiju ilgtermiņa bezdarba apkarošanu 
iekļaut politikas nostādnēs un konkrētām 
valstīm adresētos ieteikumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzskata, ka Savienības ekonomikas 
regulējumā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pieaugošajai nevienlīdzībai 
Eiropā; uzskata, ka viens no labākajiem 
pieaugošās nevienlīdzības apkarošanas 
veidiem ir divkāršot pūles, lai Eiropā 
radītu vairāk kvalitatīvu darbvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Emilian Pavel

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzskata, ka Savienības ekonomikas 
regulējumā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pieaugošajai nevienlīdzībai 
Eiropā; uzskata, ka viens no labākajiem 
pieaugošās nevienlīdzības apkarošanas 
veidiem ir divkāršot pūles, lai Eiropā 
radītu vairāk kvalitatīvu darbvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Guillaume Balas

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. lai nodrošinātu pilnīgu un visaptverošu 
Eiropas pusgada procesa demokrātisko 
kontroli, iesaka dalībvalstu un Eiropas 
Komisijas dialogā par ekonomikas 
jautājumiem vairāk iesaistīt Eiropas 
Parlamentu, dalībvalstu parlamentus un 
sociālos partnerus.

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli,
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. norāda, ka, lai nodrošinātu Eiropas 
pusgada procesa demokrātisko kontroli, 
dalībvalstu un Eiropas Komisijas dialogā 
par ekonomikas jautājumiem vairāk ir 
jāiesaista Eiropas Parlaments, dalībvalstu
parlamenti un sociālie partneri.

Or. it

Grozījums Nr. 127
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli
un samazinātu pieaugošo plaisu starp ES 
iestādēm un ES iedzīvotājiem, iesaka 
dalībvalstu un Eiropas Komisijas dialogā 
par ekonomikas jautājumiem vairāk 
iesaistīt Eiropas Parlamentu, dalībvalstu 
parlamentus un sociālos partnerus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 128
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus, pilsonisko 
sabiedrību un sociālos partnerus.

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. vērš uzmanību uz demokrātiskās 
kontroles trūkumu attiecībā uz Eiropas
pārvaldības regulējumu; uzstāj, ka šajā 
procesā ir aktīvi jāiesaista Eiropas 
Parlaments, dalībvalstu parlamenti un 
sociālie partneri.

Or. pl

Grozījums Nr. 130
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas
dialogā par ekonomikas jautājumiem
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. lai nodrošinātu ekonomikas 
pārvaldības demokrātisko pārskatatbildību 
un lai noteiktu lielāku atbildību par 
Eiropas pusgada īstenošanu un uzlabotu 
tā kvalitāti, iesaka dalībvalstu un Eiropas 
Komisijas darbā visā Eiropas pusgada 
ciklā vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un sociālos partnerus valsts 
un ES līmenī; uzsver, ka jēgpilna un 
strukturāla apspriešanās ar pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem ne tikai ļautu 
palielināt procesa demokrātisko 
leģitimitāti un iespējas, ka iedzīvotāji 
reformas pieņemtu un to īstenošana būtu 
veiksmīga, bet tā arī nostiprinātu 
pierādījumu bāzi, kas vajadzīga reformu 
novērtējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas
dialogā par ekonomikas jautājumiem
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

10. lai nodrošinātu demokrātisko
pārskatatbildību un noteiktu lielāku 
atbildību par Eiropas pusgada īstenošanu 
un uzlabotu tā kvalitāti, iesaka dalībvalstu 
un Eiropas Komisijas darbā visā Eiropas 
pusgada ciklā vairāk iesaistīt Eiropas 
Parlamentu, dalībvalstu parlamentus, kā 
arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
un sociālos partnerus valsts un ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai nodrošinātu demokrātisko kontroli, 
iesaka dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
dialogā par ekonomikas jautājumiem 
vairāk iesaistīt Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atgādina Komisijai un Padomei 
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noslēgt iestāžu nolīgumu ar Eiropas 
Parlamentu, lai pilnībā nodrošinātu 
Parlamenta nozīmi Eiropas pusgada 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina pārskatīt ekonomikas 
pārvaldības regulējumus, lai veiktu šādas 
izmaiņas Eiropas pusgada procesā:

a) pirms gada izaugsmes pētījuma 
publicēšanas Komisijai pētījuma 
vispārējās pamatnostādnes ir jāpārrunā 
ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem;

b) pēc publicēšanas un pirms attiecīgajām 
pārrunām Eiropadomes sanāksmē ir 
jāorganizē trialogi starp minētajām trīs 
iestādēm, lai vienotos par ekonomikas 
regulējumu, kā arī par nodarbinātību un 
sociālo politiku;

c) pēc ziņojuma par gada izaugsmes 
pētījumu pieņemšanas un pirms 
attiecīgajām pārrunām Eiropadomes 
sanāksmē ir jāorganizē trialogi starp 
minētajām trīs iestādēm, lai vienotos par 
ekonomikas regulējumu, kā arī par 
nodarbinātību un sociālo politiku;

Or. es

Grozījums Nr. 136
Emilian Pavel

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

10.a uzskata, ka būtu jāpalielina sociālo 
partneru loma attiecībā uz ekonomikas 
pārvaldības regulējumu Eiropas un valsts 
līmenī; uzskata, ka, palielinot to lomu, 
varētu uzlabot ekonomikas pārvaldības 
regulējuma demokrātisko leģitimitāti, 
aizsargājot iedzīvotāju tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b norāda, ka dalībvalstīm līdz janvārim 
ir vismaz jāinformē attiecīgās valsts 
parlaments par savu valsts reformu 
programmu (VRP) un stabilitātes un 
konverģences programmu (SKP) saturu; 
un norāda, ka dalībvalstīm šīm 
programmām ir jāpievieno arī dalībvalsts 
parlamenta attiecīgo debašu protokols; 
norāda, ka gadījumā, ja protokols nebūs 
iekļauts, Komisijai ir jāsūta atpakaļ VRP 
un SKP un jāuzskata, ka tās nav 
iesniegtas, izmantojot atbilstošu 
procedūru, kā noteikts „divu tiesību aktu 
paketes” un „sešu tiesību aktu paketes”
noteikumos; iesaka dalībvalstu
parlamentiem jebkurā gadījumā pieņemt 
VRP un SKP, nevis tikai būt informētiem 
par tām;

Or. es

Grozījums Nr. 138
Sergio Gutiérrez Prieto
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Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c aicina noteikt prasību dalībvalstīm 
VRP un SKP pielikumā pievienot 
visplašāk pārstāvēto sociālo organizāciju 
un pilsoniskās sabiedrības atzinumu;

Or. es

Grozījums Nr. 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d aicina oficiāli organizēt Komisijas, 
Padomes un Eiropas Parlamenta debates 
ar sociālajām organizācijām un 
pilsonisko sabiedrību Eiropas līmenī laikā 
starp gada izaugsmes pētījuma 
publicēšanu un Eiropadomes sanāksmi 
martā un pirms Eiropadomes konkrētai 
valstij adresētu ieteikumu
apstiprināšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.e aicina Eiropas pusgadā iekļaut 
prasību izveidot dalībvalstu 
nodarbinātības programmas, lai novērtētu 
politikas nostādnes, kas pieņemtas, lai 
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sekmētu darbvietu radīšanu, darba tirgus, 
kvalitatīvu nodarbinātību, atbilstošas 
algas un atbilstīgu elastību un drošību 
darba tiesību jomā;

Or. es


